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Farmona looduskosmeetika laboratoorium asutati 
1997. aastal Krakovis. Ettevõtte filosoofia ühendab 
endas kaasaegse kosmetoloogia uusimaid saavutusi ja 
taimede looduslike toimeainete toiteväärtust. 2002. 
aastal loodi Farmona professionaalne kaubamärk, mis 
oli kohe alguses mõeldud kasutamiseks üksnes 
professionaalsete teenuste pakkujatele. Meie tooteid valmistatakse siiani sellise kogenud ja kirgliku meeskonna valvsa pilgu 
all, kuhu kuuluvad kosmetoloogid, farmatseudid ning tehnoloogid. Me oleme ühed professionaalse kosmeetikaturu liidrid. 
Meie kliendid hindavad meie loodusliku kosmeetika uuenduslikkust, kõrget kvaliteeti ja tõhusust. Me ühendame 
kaasaegse tehnoloogia saavutused kõige kvaliteetsemate looduslike toimeainete mõjuga. Farmona looduskosmeetika 
laboratooriumil on ka oma teadus- ja katselaboratoorium. 
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SZKOLENIOWY     KRAKÓW

Me otsime pidevalt uusi ja innovaatilisi valemeid ning toimeaineid, 
analüüsime turusuundumusi, et kosmeetika vastaks ka kõige nõudlikumate 
klientide ootustele. Meie toodete aluseks on standardsed taimeekstraktid, 
mis vastavad kõrgele ökoloogilise puhtuse tasemele. Tänu sellele on nende 
puhul garanteeritud kõrge tõhusus ja kasutamise ohutus. Me toodame 
uuenduslikke tooteid hoolega ja ohutusnõuetele vastavalt ning meie 
kaasaegsed hooldusprotseduurid tagavad parimad tulemused 
kosmeetikasalongides, spaades kui ka kodustes tingimustes. 
Me oleme korrapäraselt esindatud kõige suurematel ja prestiižsematel messidel 
Poolas ning välismaal. Kutsume teid külastame meie lette, kus esitleme kõiki oma 
tooteid ja uusi müügil olevaid tooteid.

AUHINNATUD TOOTED



KODUNE HOOLDUS

NÄOHOOLDUS
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NÄOHOOLDUS

FAR-X
INNOVATIIVNE NAHA PINGULDAMINE 
PROFESSIONAALNE HOOLDUS

Üknes professionaalseks kasutamiseks. 
Tugevalt pinguldav toode neuropeptiididega 
3D Lift, mis on suurepärane 
alternatiiv hooldustele 
botuliintoksiiniga. Hüaluroonhappe lisamine 
niisutab nahka ja fütiinhape ühtlustab 
pigmentatsiooni.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID 3D LIFT, 
HÜALUROONHAPE, FÜTIINHAPE

Maht: 5x5 ml;
Toote kood: ACD0007

FAR-X
INNOVATIIVNE NAHA 
PINGULDAMINE 

NÄIDUSTUSED

HOOLDUSE TOIME

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS 

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

• Kõik nahatüübid.
• Vananev nahk.
• Kortsuline nahk.
• Nahk, millel puudub elastsus.
• Nahk, millel puudub prinkus.

• Vananemisilmingute tekkimise aeglustamine.
• Naha lodevaks muutumise ennetamine.
• Vastupanu suurendamine gravitatsioonile.
• Naha niisutamine.

NEUROPEPTIID 3D LIFT – neuropeptiidid 3D Lift on uue põlvkonna biomimeetilised peptiidid. Nende 
puhul on tegemist sünteetilise keemilise ühendiga, mis toimib sarnaselt botuliintoksiinile. Lõdvestavad 
näolihaste pingeid, ennetades miimiliste kortsude tekkimist.

HÜALUROONHAPE – orgaaniline keemiline ühend, mis niisutab nahka täielikult ja muudab naha elastsemaks 
ning pringimaks. 

FÜTIINHAPE – looduslik orgaaniline ühend, millel on leebe kooriv toime. Sellel on antioksüdantsed ja 
kelaate moodustavad omadused, mis aitavad kaasa raskmetallide eemaldamisele kehast ning takistavad 
vabade radikaalide tekkimist. Tõhus toimeaine vananemisvastastes ja pigmentatsiooni vähendavates 
hooldustes.

50 minutit

1 kord nädalas

3–5 hooldust

• Nähtav naha pinguldumine.
• Kortsude silenemine.
• Nahatooni ühtlustumine.
• Naha elastsuse ja prinkuse paranemine.
• Näoovaali paranemine.

FAR-X
INNOVATIIVNE NAHA PINGULDAMINE 
KODUNE KASUTUS

KODUSEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODE. TUGEVALT 
PINGULDAV TOODE SPETSIAALSELT VALITUD TOIMEAINETEGA. 
IDEAALNE ALTERNATIIV HOOLDUSTELE BOTOXIGA. 

NIISUTAB NAHKA HÜALUROONHAPPE LISAMINE JA 
FÜTIINHAPE ÜHTLUSTAB PIGMENTATSIOONI.

Hoolduse kestus: 10 minutit
Hoolduste sagedus: 3 korda nädalas

HOOLDUSE ETAPID:

Hoolduse kulg: kandke otsmikule väike kogus ampullis olevat toodet ja 
masseerige tugevate liigutustega, kuni see on täielikult imendunud. Seejärel 
kandke väike kogus preparaati ühele põsele, nina ja lõua ühele poolele ning 
masseerige, kuni preparaat on täielikult imendunud. Kandke preparaat 
teisele põsele ja nina ning lõua teisele poolele ja masseerige, kuni see on 
täielikult imendunud. Korrake kogu protsessi kolm korda, alustades alati 
otsmikust. Jätke preparaat ööseks imenduma.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID 3D LIFT, HÜALUROONHAPE, 
FÜTIINHAPE

Maht: 5x5 ml
Toote kood: ACD0008

HOOLDUSE ETAPID

4.
5.

1. Eemaldage jumestus tootesarja PURE ICON mitsellaarveega, mis 
on mõeldud näo- ja silmameigi eemaldamiseks.

2. Kandke nahale sarja PURE ICON ensümaatiline koorija ja jätke 10 
minutiks nahale toimima. Loputage leige veega.

3. Kandke otsmikule väike kogus ampullis olevat toodet ja masseerige 
tugevate liigutustega, kuni see on täielikult imendunud. Seejärel 
kandke väike kogus preparaati ühele põsele, nina ja lõua ühele 
poolele ning masseerige, kuni preparaat on täielikult imendunud. 
Kandke preparaat teisele põsele ja nina ning lõua teisele 
poolele ja masseerige, kuni see on täielikult imendunud. 
Korrake kogu protsessi kolm korda, alustades alati otsmikust.
Jätke preparaat 15 minutiks nahale toimima.
Jälgige klienti hoolduse jooksul. Esineda võib soojatunnet, kerget 
kihelust ja naha punetust, see on preparaadi puhul tavapärane. Kui 
esinev tunne on tugev ja ebameeldiv (sügelemine, kihelus ning 
üldine ebamugavus), loputage preparaat nahalt koheselt maha.

6. Kandke preparaadi peale siluv ja helendav mask RETIN GOLD 
ning jätke 20 minutiks nahale toimima. Loputage leige veega.

7. Kandke nahale sarja RETIN GOLD vananemisvastane siluv ja 
helendav näokreem ning sarja RETIN GOLD silmakreem ja 
jätke nahale, kuni see on täielikult imendunud.

8. Enne kui lähete välja, kandke nahale kaitsekreem päikesekaitse- 
faktoriga SPF50.

KODUSED HOOLDUSTOOTED

4
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NÄOHOOLDUS

ACID TECH
TAASTAV MASK

Suurepärane mask näohoolduseks 
pärast koorivaid hooldusi 
ja nahaärrituste leevendamiseks. 
Toetab naha taastamist, niisutab, 
muudab naha elastsemaks ja 
siledamaks. 

TOIMEAINED: „DRAAKONI 
VERE” EKSTRAKT, KERAMIIDID, 
AVOKAADOÕLI, ARGAANIAÕLI, 
MESILASVAHA, ALLANTOIIN

Maht: 200 ml
Toote kood: ACD0005

ACID TECH
TAASTAV KAITSEKREEM 

Ainulaadne kreem, mille 
kasutamine on soovituslik eriti 
pärast koorivaid hooldusi 
või näo hooldamiseks 
pärast invasiivseid hoolduseid. 
Loodud marrasknaha taastava 
struktuuri põhjal. Rahustab .  nahka 
pärast hapetega teostatud 
hoolduseid. 

TOIMEAINED: ALLANTOIIN, 
D-PANTENOOL, NIISUTAV 
KOMPLEKS

Maht: 150 ml
Toote kood: ACD0006

ACID TECH
BIOLOOGILISE 
INFUSIOONILAHUSEGA TAASTAV 
SEERUM

Eriti soovituslik kuivale, tundlikule nahale, 
millel puudub elastsus. Suurepärane 
kasutada pärast koorivaid hooldusi ja 
ärritunud naha rahustamiseks. Niisutab, 
silendab ja leevendab punetavat nahka. 

TOIMEAINED: BIOMIMEETILISED 
LIPIIDID, SEPICALMTM, 
PREBIOOTIKUMID

Maht: 30 ml
Toote kood: ACD0004

ACID TECH
MANDELHAPE 40%

Kõikidele nahatüüpidele. Eriti kuivale, 
aknelisele, rasusele ja seganahale, aga ka 
vananevale pigmendilaikudega nahale. 
Puhastab nahka, reguleerib rasueritust, 
silendab väikeseid kortsusid ja ühtlustab 
nahatooni. 

TOIMEAINED: MANDELHAPE 40%

Maht: 30 ml
Toote kood: ACD0001

        
ACID TECH
KOORIV NÄOTOONIK

Valmistab nahka ette happehooldusteks. 
Soovituslik kõikidele nahatüüpidele. 
Puhastab suurepäraselt ja reguleerib 
rasueritust.

TOIMEAINED: GLÜKOOLHAPE 10%, 
AALOEEKSTRAKT

Maht: 280 ml
Toote kood: ACD0000

ACID TECH
GLÜKOOLHAPE 50% JA ŠIKIMIHAPE 10%

Soovituslik probleemsele nahale: 
akneline, rasune, ebapuhtustega nahk, 
aga ka vananevale pigmendilaikudega 
nahale. Muudab armid madalamaks ja 
ühtlustab naha tooni. Koorib nahka ja 
stimuleerib parandavat protsessi.

TOIMEAINED: GLÜKOOLHAPE 50%, 
ŠIKIMIHAPE 10%

Maht: 30 ml
Toote kood: ACD0002

ACID TECH
NEUTRALISAATOR

Toode, mis on mõeldud kõikide koorivate 
toodete neutraliseerimiseks. Neutraliseerib 
happe toimet nahal, ennetab nahasügelust, 
kihelemist ja punetust.

TOIMEAINED: HÜALUROONHAPE, D-
PANTENOOL, AALOE

Maht: 280 ml
Toote kood: ACD0003

ACID TECH
KOORIV JA TAASTAV HOOLDUS

NÄIDUSTUSED

HOOLDUSE TOIME

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

• Kõik nahatüübid.
• Soovituslik kuivale, aknelisele, rasusele, vananevale ja seganahale.
• Pigmendilaikudega nahale.
• Tundlikule nahale.

• Nahatooni ühtlustamine.
• Rasuerituse reguleerimine.
• Kortsude silendamine.
• Kollageeni ja elastiini tootmise stimuleerimine.
• Naha puhastamine.

MANDELHAPE – üks alfa-hüdrohapetest, mida nahk talub hästi. Muudab lõdvemaks sideained, mis ühendavad 
sarvkihi rakke, kiirendab loomulikku koorimisprotsessi, stimuleerib naha sügavamate kihtide uuenemist. 
Aktiveerib fibroblaste pärisnaha ümber, stimuleerib kollageeni ja elastiini tootmist, piirab melaniini 
tootmist, teostab pigmendilaikude eemaldamist. 

GLÜKOOLHAPE – üks alfa-hüdrohapetest, stimuleerib fibroblaste tootma elastiini ja kollageeni, toetab 
keratinisatsiooniprotsessi, koorib korrapäraselt marrasknahka. Kiirendab naha taastamist, parandab naha 
niiskustaset ja reguleerib rasueritust.

ŠIKIMIHAPE – üks alfa-hüdrohapetest, millel on laiaulatuslik toime. Eemaldab marrasknaha surnud rakud, parandab 
naha niiskustaset, prinkust ja elastsust, taastab nahka päikesepaistest põhjustatud fotokahjustusest ning 
värvimuutusest. Erinevalt enamikest hapetest on šikimihape väga tõhus hape, millega kaasneb ainult kerge nahka 
ärritav mõju.

60 minutit

1 kord nädalas

5–6 hooldust

• Puhastatud nahk.
• Väikeste kortsude ja armide silenemine.
• Pigmentatsiooni vähenemine.

HOOLDUSE ETAPID
1. Põhjalik meigieemaldus.
2. Rasu eemaldamine nahalt kooriva toonikuga, vältige silmade ümbrust.

3. Kaitske vaseliiniga kohti, kus esineb kriimustusi, suu ümbrust ja 
pigmentatsiooni muutusi. Kaitske kliendi silmi kuivade vatipatjadega, paluge 
kliendil terve hoolduse ajal silmi kinni hoida.

4. Kandke pintsliga nahale ühtlane kiht valitud hapet. Jätke toimima 2–8 
minutiks, olenevalt naha tundlikkusest.

5. Eemaldage hape, kasutades kuiva vatipatja.
6. Kandke nahale neutralisaator.
7. Loputage neutralisaator leige veega maha.
8. Kandke nahale bioloogilise infusioonilahusega taastav seerum ja masseerige 

õrnalt naha sisse (jätke seerum nahale, ärge loputage seda maha).

9. Kandke nahale kattev kiht taastavat maski ja jätke 20 minutiks toimima. 
Peske mask leige veega maha.

10. Kandke hoolduse lõpus nahale taastav SPF 50 kaitsekreem ja laske sel 
nahka imenduda.
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NÄO- JA NAHAHOOLDUS

FACE&BODY ROLLER
MIKRO-NÕELRAVIGA MESOTERAAPIA HAPPEHOOLDUSEGA

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

• Nähtavad kortsud, elastsuse ja prinkuse puudumine.
• Fotovananemine, hüperpigmentatsioon, marrasknaha liigne keratinisatsioon.

MANDELHAPE – lõdvendab sideaineid, mis ühendavad omavahel sarvkihi rakke, kiirendab loomulikku koorimisprotsessi, 

stimuleerib naha sügavamate kihtide uuenemist. Aktiveerib fibroblaste pärisnaha ümber, stimuleerib kollageeni ja elastiini 

tootmist, piirab melaniini tootmist, teostab pigmendilaikude eemaldamist. 

ŠIKIMIHAPE – üks alfa-hüdrohapetest, millel on laiaulatuslik toime. Eemaldab marrasknaha surnud rakud, parandab naha 

niiskustaset, prinkust ja elastsust, taastab nahka päikesepaistest põhjustatud fotokahjustusest ning värvimuutusest.

TULEMUSED

• Nahaseisundi nähtav paranemine.
• Kortsude vähenemine.
• Pigmentatsiooni nähtav helendamine.
• Naha järkjärguline sügavpuhastus.
• Taastatud naha nooruslikkus ja särav välimus.

TRYCHO TECHNOLOGY
JUUKSEID TUGEVDAV HOOLDUS

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

•  Igat tüüpi juustele.

•  Eriti soovituslik nõrkadele, õhukestele, aeglaselt kasvavatele juustele, mis kipuvad välja langema.

TRICHOGEN – ainulaadne kompleks Trichogen. Parandab juuste tagasikasvamist: kasv on intensiivsem ja kiirem. 

FISION KERAVEG 18 – innovatiivne taimset päritolu keratiini valem – põhiline juuste ehitusmaterjal.  

KOFFEIIN – stimuleerib keha, vaimu ja juukseid. Aktiveerib juuksekasvu ja stimuleerib juuksejuurt. Tugevdab ja 

silendab juuksekarva struktuuri, muutes selle stiliseerimisele vastupidavamaks.

TULEMUSED
•
•

Nähtavalt tugevamad juuksed.   
Juuste väljalangemise vähenemine.

• Juuksekasvu stimuleerimine.

TRYCHO TECHNOLOGY 
PROFESSIONAALNE JUUKSEID 
TUGEVDAV MASK  

Mõeldud kasutamiseks igal juukse-
tüübil, kui juuksed kipuvad välja 
langema.  

TOIMEAINED: FISION KERAVEG 
18, D-PANTENOOL, L-ARGINIIN

Maht: 250 ml
Toote kood: TRY0001

TRYCHO TECHNOLOGY 
PROFESSIONAALNE JUUKSEID 
TUGEVDAV ŠAMPOON

Mõeldud kasutamiseks igal juukse-
tüübil, kui juuksed kipuvad välja 
langema.

TOIMEAINED: TRICHOGEN, 
KOFEIIN, HOBUSESABA EKSTRAKT

Maht: 250 ml
Toote kood: TRY0000

TRYCHO TECHNOLOGY 
PROFESSIONAALNE PEANAHA 
KOORIJA

Mõeldud kasutamiseks igal juukse-
tüübil, kui juuksed kipuvad välja 
langema.

TOIMEAINED: LINKED-PAPAIN, 
AHA-HAPPEGA KONTSENTRAAT 
OG, D-PANTENOOL

Maht: 200 ml
Toote kood: TRY0002

TRYCHO TECHNOLOGY
PROFESSIONAALSED TUGEVDAVAD AMPULLID NÕRKADELE JUUSTELE 

Ainulaadsed ampullid, mida võib kasutada kas koos mikro-nõelravi mesorullikuga või ilma selleta. 
Vähendab tõhusalt juuste väljalangemist. Stimuleerib juuksekasvu.

TOIMEAINED: TRICHOGEN, B3-VITAMIIN, BIOLIIN

Maht: 10x5 ml
Toote kood: TRY0003

HOOLDUSE ETAPID
1. Kandke väike kogus peanaha koorijat peanahale, masseerige õrnalt 3–5 minutit ja 

seejärel loputage.
2. Kandke väike kogus šampooni märgadele juustele, masseerige, kuni tekib vaht, 

seejärel loputage. Pärast pesemist soovitame kasutada juuste tugevdamiseks 
spetsiaalset maski.

3. Kandke väike kogus tugevdavat maski puhastele juustele, masseerige õrnalt ja 
seejärel loputage.

4. Kandke ampulli sisu peanahale ja teostage massaaž. Ampulle on võimalik kasutada 
ka mikro-nõelravi mesoteraapiaga.

5. Kuivatage juuksed.

HOOLDUSE ETAPID
1. Eemaldage jumestus ja kuivatage nahk.
2.
3.

Pange kätte kindad enne hoolduse alustamist, et neid kaitsta.
Desinfitseerige naha pind desinfitseeriva ainega ja rasu eemaldava 
preparaadiga. Alustage mikro-nõelravi nahal dermapeni või rullikuga, 
töötehnika kohaselt valige nõel pikkusega 0,3–0,5 mm, olenevalt naha tüübist ja 
seisundist.

4. Põhiline töötehnika dermapeni või rullikuga: alustage mikroavade tegemist 
otsmikul, seejärel liikuge põskede, nina, lõua, kaela ja dekoltee juurde, 
kohandades survet kliendi enesetunde kohaselt. Korrake iga liigutust neli 
korda.

5. Jälgige pidevalt naha reaktsiooni. Hoolduse käigus võib esineda paistetust ja 
punetust, mis võib püsida mitu tundi, olenevalt isiku tundlikkusest ning 
nahatüübist.

6. Mikroavade tekitamise järgselt desinfitseerige nahk. Kandke preparaat 
kahjustatud nahal laiali. Olge hoolikas, et preparaat ei satuks silma. Jälgige 
pidevalt naha reaktsiooni, vajadusel peske veega mitu korda.

Pärast kontsentraadi kandmist nahale võib esineda torkiv ja kipitav tunne, 
mille intensiivsus ning kestus oleneb isiku tundlikkusest ja nahatüübist. Jätke 
nahale imenduma.

7. Pärast seda, kui tooted on täielikult imendunud, kandke kahjustatud nahale 
taastav mask sarjast ACID TECH. Jätke 20–30 minutiks toimima. Kui nahk 
on tugevalt punetav, eemaldage liigne mask õrnalt kuiva kompressiga ja 
masseerige maski jääk õrnalt naha sisse.

8. Lõpetuseks kandke kahjustatud nahale päikesekreem faktoriga SPF50.

FACE&BODY ROLLER 

Mikro-nõelravi hooldus naha koorimiseks hapetega mõjutab uute kollageeni- ja elastiinikiudude moodustumist 
ning vähendab ka sarvkihti keratolüütilise efekti abil. Šikimi-, mandel ja fütiinhappe molekulid ulatuvad 
mikroavade kaudu sügavamale, tänu millele tõstavad nad lisaks ka niisutuse taset, aktiveerivad pärisnahas leiduvaid 
fibroblaste ning ühtlustavad nahatooni. Innovatiine näo- ja nahahooldustoode järgnevate hooldustega kasutamiseks:

-  mikro-nõelravi mesoteraapia käigus dermapeniga;
-  mikro-nõelravi mesoteraapia käigus rullikuga;
-  otseseks kandmiseks nahale ilma spetsiaale aparaadita.

Maht. 5x5 ml
Toote kood: ROL0001

JUUKSEHOOLDUS
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NÄOHOOLDUS

PURE ICON
KREEMJAS PEENETERALINE 
KOORIJA

Professionaalne toode õrnalt 
kreemja koostisega, mis 
sisaldab masseerivaid 
koorivaid osakesi, mis 
eemaldavad suurepäraselt 
surnud naharakke. Koorija 
puhastab suurepäraselt poore ja 
silendab nahapinda. Stimuleerib 
mikrovereringet, valmistades 
nahka ette vastu võtma 
järgnevalt nahale kantud toodete 
toimeaineid. Pärast koorija 
kasutamist taastub naha tervislik 
toon, pehmus ja siledus. Toote 
kasutamine on soovituslik 
normaalse, rasuse ja 

 millel esineb seganaha puhul, 
komedoone.

TOIMEAINED: 
MÄEKRISTALL, MANDLIÕLI, 
PANTENOOL, 
ÜMMARGUSED KOORIVAD 
OSAKESED

Maht: 200 ml 
Toote kood: KRY1006

PURE ICON
MEIGIEEMALDUS JA NÄOPUHASTUS

• Kõik nahatüübid.
• Soovituslik kuivale, aknelisele ja seganahale.
• Pigmendilaikudega nahale.
• Tundlikule nahale.

ALLANTOIIN – niisutab ja rahustab kuiva nahka. Taastab, vähendab punetust ja leevendab sügelust. 

HÜALUROONHAPE – säilitab vett naha sügavamates kihtides, täidab kortse ja parandab prinkust. 

KOLLAGEEN JA ELASTIIN – vastutavad naha niisutatuse, elastsuse ja prinkuse eest.

20 minutit

Iga päev

• Naha pinguldumine, niiskustaseme suurenemine ja silendumine.
• Kortsude nähtavuse vähenemine.
• Väsimusmärkide vähenemine.
• Nooruslikkuse ja kiirgava välimuse taastumine.

NÄIDUSTUSED

HOOLDUSE TOIME

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

PURE ICON MIKROLIHVIV 
KREEM

Mikrolihviv emulsioon, mis 
võimaldab kohandada hoolduse 
intensiivsust kliendi järgi ja 
preparaadi kerget eemaldamist. 
Suurepärane toode kõikidele 
nahatüüpidele, eriti soovituslik 
nähtavate vananemismärkidega 
nahale. Eemaldab tõhusalt surnud 
naharakke ja karedust ning silendab 
peeneid jooni ja kortse. Taastab 
naha loomuliku ja noorusliku 
välimuse.

TOIMEAINED: KOORIVAD 
MIKROOSAKESED, TAIMNE 
KOMPLEKS 
MEREVETIKAEKSTRAKTIGA, 
PANTENOOL, ALLANTOIIN 

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO7037

PURE ICON 
ENSÜMAATILINE KOORIJA

Eriti rahustav toode, mis põhineb 
ensümaatilisel koorimisel. Sobilik 
kõikidele nahatüüpidele, eriti 
kuivale, kapillaaridega, tundlikule ja 
aknelisele nahale, mille olukord on 
põletikuline. Vähendab õrnalt ja 
tõhusalt marrasknaha rakke, muutes 
naha kiirgavaks, silendatuks ja 
värskendatuks,  ilma et esineks 
pinguloleku tunnet. Stimuleerib ka 
mikrovereringet, valmistades 
nahka ette vastu võtma järgnevalt 
nahale kantud toodete toimeaineid.

TOIMEAINED: PAPAIIN, 
KASTANIEKSTRAKT, INULIIN

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO1108

PURE ICON 
PUHASTAV NÄOPESUGEEL – 
KAKS ÜHES MASK 
AKTIIVSÖEGA

Preparaati võib kasutada puhastava 
pesugeelina kui ka kiirelt 
detoksifitseeriva ja puhastava 
maskina. Õrn koostis eemaldab mis 
tahes saaste ja toksiinid koheselt. 
Vähendab pooride nähtavust, 
värskendab ja parandab naha 
seisundit. 

TOIMEAINED: AKTIIVSÜSI, 
KOLM MINERAALSAVI – 
VALGE, ROHELINE, RHASSOUL 
–, NÕIAPUUVESI

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO7042

PURE ICON 
KAHEFAASILINE 
MEIGIEEMALDAJA

Professionaalne kahefaasiline 
toode, mille kasutamine on 
soovitatav veekindla silma- ja 
huulemeigi eemaldamiseks. 
Toote koostis ei kuivata ega 
ärrita silmade ümbruses olevat 
tundlikku nahka.

TOIMEAINED: RAPSIÕLI, 
MÄEKRISTALL

Maht: 250 ml 
Toote kood: KRY1004

PURE ICON PUHASTUSPIIM

Professionaalne kerge emulsioon, 
mille kasutamine on soovitatav 
nahalt jumestuse ja mustuse 
eemaldamiseks. Tänu õrnale 
koostisele ja selles sisalduvatele 
niisutavatele toimeainetele ennetab 
puhastuspiim naha liigset 
kuivamist, hooldades ning 
rahustades nahka. Sobilik kõikidele 
nahatüüpidele, põhiliselt kuivale ja 
dehüdreeritud nahale.

TOIMEAINED: 
MEREVETIKAEKSTRAKT, 
MÄEKRISTALL

Maht: 500 ml 
Toote kood: KRY1001

PURE ICON
NIISUTAV NÄOTOONIK

Õrn ja alkoholivaba toonik, mis on soovituslik 
normaalsele, kuivale ja dehüdreeritud nahale. 
Toode aitab säilitada õiget niiskustaset ja taastab ka naha 
optimaalse pH-taseme. Merevetikaekstrakti sisaldus 
annab nahale vitaalsuse. Vähendab ebameeldivat 
pingulolekut ja värskendab suurepäraselt.

TOIMEAINED: MEREVETIKAEKSTRAKT, 
MÄEKRISTALL, NÕIAPUUVESI, PANTENOOL 

Maht: 500 ml 
Toote kood: KRY1002

PURE ICON
RAHUSTAV NÄOTOONIK

Väga õrn toonik, mis on mõeldud sellise kapillaaridega ja 
tundliku naha hooldamiseks, millel on kalduvus 
ärritustele ning punetusele. Värskendab, taastab 
optimaalse pH-taseme, leevendab nahaärritusi ja punetust 
ning taastab kergema enesetunde tundlikule nahale.

TOIMEAINED: SEPICALMTMVG, 
HYDROMANILTMVG, KOMPLEKS PRO-SMOOTH

Maht: 500 ml
Tootekood: PRO7000

PURE ICON 
MULTIFUNKTSIONAALNE MITSELLAARGEEL 
NÄO- JA SILMAMEIGI EEMALDAMISEKS

Põhjalik puhastamine, jumestuse ja mustuse tõhus ning õrn 
eemaldamine naha loomulikku hüdrolipiid-tasakaalu 
kahjustamata, niisutamine, jätab nahale värskendava, 
silendava, rahustava ja mugavustunde. 

TOIMEAINED: KOOKOSVESI, 
MEREVETIKAEKSTRAKT, HÜALUROONHAPE, 
PANTENOOL, ALLANTOIIN

Maht: 500 ml 
Toote kood: PRO7041

PURE ICON
MITSELLAARVESI NÄO- JA SILMAMEIGI 
EEMALDAMISEKS

Toote kasutamine on soovituslik kõikidele 
nahatüüpidele, eriti tundlikule ja kapillaaridega nahale. 
Vedeliku kasutamise tulemused: suurepäraselt 
jumestusest, liigsest rasust ja muust mustusest 
puhastatud nahk, niisutatud nahk ning leevendatud 
nahaärritused.

TOIMEAINED: VESIROOSI EKSTRAKT, SEEBILILLE 
EKSTRAKT, AALOEEKSTRAKT

Maht: 500 ml 
Toote kood: KRY1005

• Naha puhastamine.
• Rasutootmise reguleerimine.
• Naha värskendamine ja toniseerimine.
• Naha loomuliku pH taastamine.
• Niisutamine.
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NÄOHOOLDUS
RETIN GOLD 
PINGULDAV JA HELENDAV MASK 
KULLAGA 

Igat tüüpi küpsele nahale (50+), 
nähtavate vananemis- ja 
väsimusmärkidega nahale ning nahale, 
mis vajab helendamist ja 
pinguldamist. Ideaalne preparaat iga 
hoolduse jaoks, mida teostada enne 
„suurt üritust“. Parandab koheselt 
naha ilmet. Muudab selle 
märgatavalt siledamaks ja vähendab 
kortsusid. Nahk on taastatud ja 
sellel esineb vähem väsimuse ning 
stressi sümptomeid. Nägu näeb välja 
heledam, säravam ja ühtlasema 
nahatooniga. Muudab jumestuse 
pealekandmise lihtsamaks ja pikendab 
selle vastupidavust.

TOIMEAINED: KOLLOIDKULD, 
RETINOOL, TÕSTVA EFEKTIGA 
AKTIIVNE BIOPOLÜMEER

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO7034

RETIN GOLD 
SILENDAV JA HELENDAV 
VANANEMISVASTANE KREEM

Vananemisvastane kreem igat 
tüüpi küpsele nahale (50+) ja 
nähtavate vananemis- ning 
väsimusmärkidega nahale, mis 
vajab helendamist ja pinguldamist. 
Muudab naha kiirgavaks juba toote 
pealekandmise hetkel. Nahk on 
siledam, optimaalselt niisutatud, 
paranenud biomehaaniliste 
omadustega – prinkus, tihedus ja 
elastsus, kortsud on märgatavalt 
vähenenud ning nahatoon on 
ühtlasem. Jätab nahale vaevu 
hoomatava kirkuse.

TOIMEAINED: KOLLOIDKULD, 
RETINOOL, 
HYDROXYPRILISILANE CN®.

Maht: 150 ml 
Toote kood: PRO7035

RETIN GOLD 
BIOAKTIIVNE PINGULDAV 
KONTSENTRAAT KULLAGA

Igat tüüpi küpsele nahale (50+), 
nähtavate vananemismärkidega 
nahale, mis vajab helendamist ja 
pinguldamist. Stimuleerib naha 
vitaalsust ja tugevdab 
marrasknahka, parandab naha 

omadusi biomehaanilisi – 
prinkus, elastsus ning 
tihedus. Nahk on siledam ja 
koheselt heledam. 

TOIMEAINED: KOLLOIDKULD, 
RETINOOL, 
HYDROXYPRILISILANE CN®, 
FÜTO-UUENDAV KOMPLEKS

Maht: 30 ml 
Toote kood: PRO7033

RETIN GOLD
PINGULDAV JA HELENDAV HOOLDUS

HOOLDUSE ETAPID
1.

2.

3.

Kasutage kahefaasilist vedelikku silmade ja huulte põhjalikuks 
puhastamiseks. Puhastage näonahk, kael ja dekoltee puhastuspiimaga.
Toniseerige nahk.
Kandke mikrolihviv kreem puhastatud ja kuivale nahale või 
niisutatud nahale, kui nahk on tundlik ja soovitakse vähem hõõruvat 
toimet. Masseerige õrnalt ühte kohta ringjate liigutustega kuni pool 
minutit. Kui soovite massaaži käigus saavutada pehmemat mõju ja 
suuremat mugavustunnet, niisutage oma käsi vähese veega. 
Koorimise järgselt peske preparaat põhjalikult maha, kasutades 
niiskeid ja sooje kompresse ning toniseerige nahk.

4. Avage 100%-se retinooli* sisaldusega pinguldav nahakapsel seda 
keerates või lõigake kitseneva osa juurest, seejärel kandke sisu sujuvalt 
puhastatud nahale, kaelale ja dekolteele, vältides silmaümbrust. 
Teostage lühike massaaž toote täieliku imendumiseni.

5. Seejärel kandke näole, kaelale, dekolteele, silmade ja suu 
ümbrusele 10 tilka bioaktiivset pinguldavat kontsentraati kullaga.

6.

7.

Kandke kontsentraat nahale kätega õrnalt vajutades – alustage 
põskedest, seejärel otsmik, siis kael ja dekoltee. Kui olete preparaadi 
põhjalikult laiali määrinud, masseerige see õrnalt naha sisse ja 
lõpuks avaldage survet punktidele silmade ning huulte ümber. 
Kandke hoolduse käigus nahale kiht pinguldavat ja helendavat 
maski kullaga, vältides silmaümbrust. Jätke 20 minutiks toimima ja 
eemaldage soojade ning niiskete kompressidega.

8. Hoolduse lõpus kandke nahale tõstev ja helendav silmakreem. Toodet 
võib kanda ka ülemisele silmalaule. Kandke väike kogus silendavat 
ja helendavat kreemi näole, kaelale ning dekolteele ja masseerige 
õrnalt naha sisse.

RETIN GOLD 
TÕSTEV JA HELENDAV 
SILMAKREEM 

Igat tüüpi küpsele nahale (50+), 
silmaümbruse nahale, millel on märgatavad 
vananemis- ja väsimusmärgid, nahale, 
mis vajab helendamist ning 
pinguldamist. Korrigeerib nähtavalt 
vananemismärke. Parandab silmade 
ümbruse naha niiskustaset, prinkust ja 
pingulolekut, vähendab kortsude 
märgatavust ning tumedaid 
silmaaluseid, helendab optiliselt ja lisab 
nahale sära. Kreem vähendab väsimuse 
märke ja taastab kiirgava ning noorusliku 
kuma.

TOIMEAINED: KOLLOIDKULD, 
AKTIIVNE LIPOAMINOHAPE, AGE 
BLURRING COMPLEX   

Maht: 50 ml 
Toote kood: PRO7036

RETIN GOLD 
PINGULDAVAD 
NAHAKAPSLID 100% 
ETINOOL

Toode, mis on mõeldud igat tüüpi 
küpsele nahale (50+), nähtavate 
vananemismärkidega nahale, mis vajab 
helendamist ja pinguldamist. Kapslite 
sisu katab väga kergesti ja sellel on 
erakordselt meeldiv ja siidine tekstuur. 
Kapslid reguleerivad marrasknaha 
uuenemisprotsessi, muutes naha 
siledaks, parandades prinkust ja 
elastsust. Jooned ja kortsud on 
märgatavalt vähenenud otsmikul 
ning silmade ümbruses. Kapslid 
löövad naha särama ja parandavad 
naha ilmet ning seisundit.

TOIMEAINED: RETINOOL, 
KERAMIIDID

Maht: 15 kapslit
Toote kood: PRO7032

• Igat tüüpi küps nahk. 
• Nähtavate väsimus- ja vananemismärkidega nahk, mis vajab helendamist 

ning pinguldamist.

• Naha stimuleerimine kollageeni ja elastiini tootmiseks.
• Tugistruktuuride tugevdamine.
• Naha eluliste funktsioonide ja taaselustamise aktiveerimine.
• Naha mikroobide ja nahatooni parandamine.

KOLLOIDKULD – mikroskoopilised kullaosakesed, mis stimuleerivad naha taaselustamise eest vastutavaid 
mehhanisme. Osakesed stimuleerivad kollageeni sünteesi, tugevdavad nahka toetavaid struktuure, parandades 
naha biomehaanilisi omadusi.

RETINOOL – A-vitamiini vorm, mida iseloomustab kõrge vananemisvastane efektiivsus. Retinool 
stimuleerib naha uuenemisprotsessi, fibrillaarse kollageeni I-, II- ja IV-tüübi sünteesi, aidates siluda 
kortse ning parandada naha prinkust ja pingulolekut.

HYDROXYPROLISILANE CN® – ühend hüdroksüproliinist ja silikoonist, mis taastavad tugevalt, 
stimuleerivad fibroblasti sünteesi ning naharakkude uuenemist ja rakusisest stimulatsiooni, mille tulemuseks on 
silendatud nahk ning elastsuse paranemine.

TÕSTVA EFEKTIGA AKTIIVNE BIOPOLÜMEER – kõrge molekulmassiga polümeer, mis parandab elastsete 
kiudude ehitust ja vähendab gravitatsiooni mõju nahale, tagades õige pinguloleku ning prinkuse nahas.

AGE BLURRING COMPLEX – spetsiaalselt valitud kristalsete osakeste ühend, mis täidab nahal kõik 
ebaühtlused ning hajutab valguskiirgust, muutes kortsud ja muud vanusega kaasnevad naha iluvead vähem 
märgatavaks.

60 minutit

1 kord nädalas

4 hooldust

• Pinguloleku ja prinkuse paranemine.
• Kortsude ilmnemise vähenemine.
• Väsimuse ja stressi märkide vähenemine.
• Heledam ja valgem nahk.

NÄIDUSTUSED

HOOLDUSE TOIME

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED
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NÄOHOOLDUS

SKIN GENIC
GENEETILISELT AKTIIVNE HOOLDUS PARANDAVA JA 
NOORENDAVA TOIMEGA

• Kõik nahatüübid.
• Epigeneetilise vananemise märkide vähendamine.
• Taastamist vajav nahk.
• Nahale, mida on kahjustanud välised tegurid ja millel on nähtavad vananemise 

märgid.

• Struktuursete valkude sünteesi ja taastamise stimuleerimine. 
• Marrasknaha terviklikkuse ja rakuvälise maatriksi seisundi parandamine.
•  Naha kaitsemehhanismide stimuleerimine. 
•  Naha kolmetasemelise uuenemisprotsessi kiirendamine.
• „Nooruslikkuse geenide“ ja naharakkude elutsükli pikendamine.

DNA SMART BOOSTER – pinguldav toimeaine, mis on saadud Hiina daktülitest ja jujuubipuust. See 
mõjutab naha prinkuse ja elastsuse eest vastutavate geenide avaldumist – nt IV-tüübi kollageen, VII-tüübi 
kollageen, ensüüm metalloproteinaas 9.

NAHA DROONID – kosmeetilised droonid – täpsed ja intelligentsed kandjad, mis viivad toimeaineid naha 
sügavamatesse kihtidesse ning stimuleerivad rakke tõhusamalt toimima.

COCOON OCCLUSIVE COMPLEX – toimeainete ühend, mis tekitab nahale sulgeva kihi, mis tõstab naha 
pealispinna temperatuuri, suurendab vereringet ja lümfivoolu, seeläbi suurendades toimeainete imendumist 
ning toimet.

DURAQUENCH™IQ – täiustatud niisutav kompleks, mis moodustab kahekordse struktuurse kihi naha 
pealispinnale, et taastada ja tugevdada naha loomulikku kaitsekihti ning tagada pikaajaline niisutus, mis 
kestab kuni 72 tundi.

50–60 minutit

1 kord nädalas

5–6 hooldust

• Paranenud prinkus ja elastsus.
• Marrasknaha silendatud mikropaksendid.
• Niisutatud nahk.
• Paranenud nahatoon.

1. Puhastage silmad ja suu põhjalikult kahefaasilise meigieemaldajaga. 
Puhastage näonahk, kael ja dekoltee puhastuspiimaga. Toniseerige 
nahk.

2. Kandke nahale õhuke kiht ensümaatilist koorijat, jätke 10–15 
minutiks toimima, seejärel loputage niiske kompressiga. Ensümaatilise 
koorija asemel võite teostada kavitatsioonilise koorimise. Toniseerige 
nahk.

3. Kandke näo, kaela ja dekoltee nahale ühtlane, paks ja kattev kiht
geneetiliselt aktiivset taastavat maski, vältides silmade ümbrust.

4. Jätke mask umbes 3 minutiks toimima ja looge sulgus COCOON 
MASK aktiveeriva vahtmaskiga, mis on oluline optimaalsete tulemuste 
saavutamiseks.

Epigeneetika avastustest inspireeritud innovaatiline preparaat, mis tugevdab 
nahas toimuvaid taastamisprotsessiga seotud mehhanisme. Spetsiaalsete kandjate 
ja kosmeetiliste droonidega rikastatud kreem-geel viib toimeained otse 
naharakkudesse ning pikendab naha nooruslikkust.
Kolmekordne toime:

• KAITSEV – stimuleerib naha stressi- ja keskkonnategurite vastaseid 
kaitsemehhanisme, aidates säilitada naha nooruslikku ja tervislikku välimust. 
Kaitseb kroonilise mikrostressi põhjustatud nähtamatu kahjustuse eest.
• PINGULDAV – parandab marrasknaha terviklikkust ja rakuvälise 

maatriksi seisundit, millel on positiivne mõju naha biomehaanilistele 
omadustele.
• STIMULEERIV – stimuleerib marrasknaha rakkude toimimist ja tagab sileda, 
elastse ning pehme naha ilme.

TOIMEAINED:
DNA SMART BOOSTER, NAHA DROONID, 
HYDROMATRIX 3D 

Maht: 50 ml
Toote kood: SKG0003

SKIN GENIC
CELLULAR 
VANANEMISVASTANE 
KREEM

SKIN GENIC 
GENEETILISELT 
AKTIIVNE 
STIMULEERIV KREEM

Epigeneetikast inspireeritud uue põlvkonna täiustatud preparaat. Õliks 
muutuv kreem koos täiustatud toimeainetega aktiveerib öist naha 
taastamist, stimuleerib nahka ennetama vananemisprotsessi põhjustatud 
talitlushäireid ja aitab nahal säilitada nooruslikku ilmet kauem.

 Kolmekordne  toime:

• STIMULEERIV – stimuleerib rakkudevahelise maatriksi 
struktuursete valkude sünteesi ja taastamist.

• KIIRENDATUD TAASTAMINE – toetab loomulikku 
kolmetasandilist naha uuenemisprotsessi, kui nahka on mõjutanud 
stressi põhjustavad keskkonnategurid ja vananemisprotsess (tõstev, 
pinguldav ning taastav).

• AEGLASEM NAHA VANANEMINE – aktiveerib 
„nooruslikkuse geene“, mis pikendavad rakkude eluiga.

TOIMEAINED:
DNA SMART BOOSTER, NAHA DROONID, 
DURAQUENCH™IQ

Maht: 50 ml
Toote kood: SKG1002

5. Raputage aktiveeriva vahtmaski pakendit enne kasutamist, kaitske 
oma silmi vatipatjadega ja kandke nahale kattev ning ühtlane kiht 
vahtmaski. Ajage mask spaatliga õrnalt laiali, vältides silmaümbrust, 
ninasõõrmeid ja suu ümbrust. Jätke 15 minutiks toimima.

6. Eemaldage kõigepealt vahtmask spaatliga ja seejärel loputage sooja ning 
niiske kompressiga. Toniseerige ja kuivatage nahk.

7. Hoolduse lõpus masseerige naha sisse geneetiliselt aktiivne noorendav 
kreem.

SKIN GENIC
GENEETILISELT AKTIIVNE 
TAASTAV MASK

Professionaalse hoolduse 
preparaat, mis on aktiivse 
kontsentraadi ja maski 
kombinatsioon, mis on aktiivne 
alustoode, mis tungib tänu 
sulgevale vahtmaskile marrasknaha 
sügavamatesse kihtidesse 
ning stimuleerib 
naharakkude uuenemist, 
kiirendab naha taastumist 
ja kaitseb nahka 
epigeneetilise vananemise 
põhjustatud muutuste eest.

TOIMEAINED: DNA SMART 
BOOSTER, NAHA DROONID, 
HYDRO 3D

Maht: 200 ml 
Toote kood: SKG0000

HOOLDUSE ETAPID

COCOON MASK
AKTIVEERIV VAHTMASK

Toode on mõeldud kasutamiseks 
ainult ilusalongides, et tekitada 
nahale sulgev kiht ja võimendada 
temperatuuri tõstmisega naha pinnal 
nende preparaatide toimeainete 
imendumist, mis on eelnevalt 
kantud vahtmaski alla, ning 
stimuleerida vereringet ja 
lümfivoolu.  

TOIMEAINED: 
HÜALUROONHAPE, COCOON 
OCCLUSIVE COMPLEX

Maht: 180 ml
Toote kood: SKG0001

SKIN GENIC
GENEETILISELT AKTIIVNE 
NOORENDAV KREEM

Ainulaadse tekstuuriga kreem, 
mis muutub pealekandmise hetkel 
siidiseks ja kiiresti imenduvaks 
õliks. Soovituslik kõikidele 
nahatüüpidele, et vähendada 
epigeneetilise vananemise märke. 
See stimuleerib tõhusalt rakkude 
uuenemist, kiirendab 
marrasknaha taastamist ja 
silendab naha mikropaksenemisi, 
seeläbi pikendades naha 
nooruslikku ilmet.

TOIMEAINED: DNA SMART 
BOOSTER, NAHA DROONID, 
DURAQUENCH™IQ.

Maht: 150 ml  
Toote kood: SKG0002

HOOLDUSE TOIME

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

NÄIDUSTUSED

KODUSED HOOLDUSTOOTED
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SILMAÜMBRUSE 
HOOLDUS

EYE CONTOUR
NAHKA ÜLESEHITAV HOOLDUS SILMAÜMBRUSE JAOKS

EYE CONTOUR
KOLMEKORDSE TOIMEGA NAHKA SILENDAV SILMAKREEM
Intensiivne naha silendamine, kolmekordse toimega silmakreem vähendab miimikajooni ja aeglustab tõhusalt 
vananemismärkide ilmumist. Spetsiaalselt valitud toimeained imbuvad naha sisse, et silendada ja vähendada 
kortsusid ning taastada lõdvestunud ja särav ilme.
Kolmekordne toime:
• SILENDAV – stimuleerib kollageeni ja elastiini kiudude 

moodustamist, muudab naha erakordselt siledaks ning märgatavalt 
pringimaks.
• KORTSUDEVASTANE – vähendab silmade all ja ülemisel 

silmalaul olevate kortsude ning kanavarvaste pikkust ja sügavust. 
Ennetab viite tüüpi silmaümbruse kortsusid (1. staatilised; 2. 
miimilised; 3. gravitatsioonilised; 4. pikisuunalised; 5. 
päikesekiirgusest põhjustatud).
• PEITEV – vähendab tumedate silmaaluste nähtavust ja eemaldab 
väsimusest ning naha dehüdratsioonist põhjustatud paistetust.

TOIMEAINED:
RISTSEOTUD HÜALUROONHAPE, 
IDEALIFTTM, EYELISSTM

Maht: 30 ml
Toote kood: EYE0000

IDEAL PROTECT
TAASTAV JA RAHUSTAV MASK

Professionaalne toode, mille kasutamine on 
soovituslik ärritunud naha puhul, eriti pärast 
hooldusi, mis kahjustavad epidermaalbarjääri, nagu 
näiteks naharullik (näo- ja silmade ümbrus), happed, 
mikro-nõelravi, hooldused laseriga. Toote kasutamise 
eesmärk on kaitsta hoolduse järel tekkivate 
negatiivsete tundmuste eest. Tulemused: koheselt 
leevendatud ärritused, naha punetuse 
vähenemine, kiirenenud taastumine, õige 
niiskustaseme taastumine, elastsuse paranemine, 
naha silenemine ja pinguloleku tunde vähenemine.

TOIMEAINED: SEPICALMTMVG, BEETA-
GLÜKAAN, COMFORT REPAIR SYSTEM 

Maht: 200 ml 
Toote kood: IDP0000

IDEAL PROTECT
TAASTAV KAITSEKREEM SPF50+

Professionaalne taastav ja kaitsev toode, mis vastab 
täiuslikult kõikide nahatüüpide vajadustele. Kreem 
moodustab nahale taastava kihi, mis kaitseb UV-
kiirte mõju eest ja leevendab ka nahaärritusi. 
Soovituslik on toote kasutamine igapäevaselt, 
et kaitsta päikesevalguse eest ja ka pärast 
kosmeetilisi hooldusi, mis kahjustavad 
epidermaalbarjääri, või pärast teisi valguskaitset 
vajavaid hooldusi.
TOIMEAINED: UV-FILTRID 50+, 
SEPICALMTMVG, NIATSINAMIID

Maht: 50 ml 
Toote kood: IDP0001

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

• Kõik nahatüübid, millel esineb vananemise märke.

HYALCARE ®FILLER – ristseotud hüaluroonhappe mikrokerad, mis silendavad ja täidavad kortse tõhusalt seestpoolt, 
muutes need kiiremini pinnapealseks ning naha intensiivselt niisutatuks. 
IDEALIFTTM – toetavate nahakiudude sünteesi stimuleeriv liptopeptiid (kollageen ja elastiin), mis ennetab naha lõtvumist 
ning suurendab vastupanu gravitatsiooni mõjule. 
EYELISSTM – kolme aktiivse molekuli kombinatsioon, mis parandab lümfivoolu, vähendab tõhusalt väsimuse ja teiste 
füsioloogiliste tegurite põhjustatud silmaalust paistetust ning tumedaid ringe.

TULEMUSED
• Kortsude ja kanavarvaste nähtav vähenemine.
• Nende pikkuse ja sügavuse vähenemine silmade all ning ülemisel silmalaul.
• Paranenud naha prinkus ja elastsus.

IDEAL PROTECT
HOOLDUSEJÄRGNE KAITSE JA TAASTAMINE

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

•  Ärritunud nahk, soovituslik pärast invasiivseid hooldusi.

UV-FILTRID – innovatiivne UV-filtrite kombinatsioon pakub väga kõrget kaitset (SPF50) kahjustuste eest. 

SEPICALM VG – lipoaminohape koos vesiroosi ekstraktiga, mis rahustab ja taastab nahka. 

NIATSINAMIID – vähendab väliste kahjulike tegurite negatiivset mõju nahale.

TULEMUSED

• Kaitse päikese eest.
• Kohene ärrituste leevendus.
• Punetuse vähenemine.
• Niiskustaseme ja elastsuse paranemine, nahk on muutunud siledamaks.

NÄOHOOLDUS
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NÄOHOOLDUS

ANTI A.G.E.
NAHA VANANEMISMÄRKE 
KORRIGEERIV HOOLDUS

•  Kõik nahatüübid, millel esineb glükosüleerimise põhjustatud muutusi.
• Vananemine – prinkuse ja elastsuse kadumine, kortsud, kollane nahatoon.

•  Hooldus on soovituslik alates 25. eluaastast.
• Hooldust võib teostada ennetavalt selleks, et säilitada naha tervislikku ja nooruslikku ilmet.

•  Glükosüleerimise põhjustatud vananemismärkide ilmnemise aeglustamine.
• Täiustatud glükosüleerimise kuhjunud lõpp-produktide (A.G.E) koguse vähendamine ja glükosaminoglükaanide 
lagundamine.

PP-VITAMIIN – nikotiinhappe amiid, millel on tugevad antioksüdantsed omadused ja mis parandab 
hüdrolipiidse epidermaalbarjääri toimimist. Sellel on tugevad glükosüleerimise vastased omadused – pärsib naha 
valkude (kollageen ja elastiin) oksüdatsiooni, mis aitab võidelda tugistruktuuride jäigastumisega ja ka naha 
biomehaaniliste omaduste muutumisega. Ennetab seda, et nahk ei muutuks kollaseks ja kahvatuks.

KOLLAGEENI JA ELASTIINI AKTIVAATOR – kompleks, mis on välja töötatud nende aminohapete sünteesimise teel 
silikooniga, mis esinevad looduslikult kollageenis ja elastiinis. Stimuleerib fibroblastide sünteesi, mõjutab kollageenikiudude 
asetust, aeglustab naha vananemisprotsessi ja parandab ka naha prinkust ning elastsust.

IDEALIFTTM – lipopeptiid, mis stimuleerib elastiini sünteesi, toetab elastikkiudude õiget ja funktsionaalset struktuuri, 
stimuleerides kõige olulisemaid koestruktuurides sisalduvaid elemente. Sellel on tugev mõju elastse koe struktuurile ja aitab 
võidelda ka näo lohkuvajumisega ning kiirendab näokontuuride tõstvat toimet.

FÜTO-RETINOOL – stimuleerib lüsüül oksüdaasi, et toota marrasknahka ja parandada ka marrasknaha seisundit. 
Põhjustab I-tüübi kollageeni avaldumise protsessi, suurendab naha elastsust ja aitab sel säilitada tervislikku ning nooruslikku 
välimust kauem.

GLÜKOSAMINOGLÜKAANID – mukopolüsahhariidid, mis parandavad naha niiskustaset, suurendavad epidermaalbarjääri 
läbilaskvust ja toimeainete nahka tungimise võimet.

40–50 minutit

1 kord nädalas

5–6 hooldust

• Glükosüleerimise põhjustatud nahavananemise mõjude vähenemine.
• Täiustatud glükosüleerimise kuhjunud lõpp-produktide (A.G.E) koguse vähenemine ja 
glükosaminoglükaanide lagunemine.

HOOLDUSE ETAPID
1. Eeemaldage silma- ja suumeik, kasutades sarja PURE ICON 

kahefaasilist meigieemaldajat. Puhastage nägu, kael ja dekoltee sarja 
PURE ICON näomeigi puhastuspiimaga ja seejärel toniseerige nahk, 
kasutades sarja PURE ICON rahustavat näotoonikut.

2. Kandke nahale sarja PURE ICON kreemjas peeneteraline koorija 
ja masseerige õrnalt. Loputage sooja ja niiske vatipadjaga. Tundliku 
või kapillaaridega naha korral võite kasutada ensümaatilist 
koorijat. Lisaks on soovituslik teostada kavitatsiooniline koorimine.

3. Kandke hooldatud nahale sarja ANTI A.G.E. imendumise 
aktivaator. Masseerige õrnalt ja jätke umbes 5 minutiks imenduma.

4. Kandke ühtlane kiht kontsentraati nahale ja jätke imenduma.

Toime suurendamiseks võib toodet kanda nahale nõelavaba meso-
teraapia või sonoforeesi abil.

6. Maski ettevalmistamine ja selle pealekandmine: segage kausis kokku 
mask ja aktivaator. Mullid on loomulik reaktsioon kahe faasi 
kokkusegamisel. Kandke nahale ühtlane kiht vahtu, vältides 
kontakti silmadega.

7. Jätke umbes 20 minutiks toimima. Pärast maski pealekandmist võib 
kogeda kerget kihelust ja jahutavat sensatsiooni.

8. Eemaldage mask spaatliga ja pühkige kõik jäägid. Toniseerige ja 
kuivatage nahk. Hoolduse lõpus masseerige naha sisse sarja ANTI 
A.G.E. peptiide deglükeeriv kreem.

ANTI A.G.E. 
NOORUSLIKKUST 
PIKENDAV KREEM

Täiustatud päevakreem, mis tagab mitmesuunalisi tulemusi tänu 
toimeainete kontsentreeritud kujule, vähendades märkimisväärselt 
naha tugikiudude glükosüleerimise toimet. Tagab intensiivse kaitse 
glükosüleerimise põhjustatud nahavananemise eest ja vähendab aja 
möödumise märke.

KOLMEKORDNE TOIME:

- VANANEMISVASTANE –aeglustab hilise glükosüleerimisprotsessi 
lõpp-produktide moodustamist (A.G.E. – advanced glycation end 
products), takistab kollageeni ja elastiini kiudude lagundamist, parandab 
naha välimust ning vähendab naha sisemise vananemise märke.
- SILENDAV – silendab tõhusalt nahka, vähendab silmnähtavalt 

esimeste kortsude pikkust ja sügavust, tagab sametise sileduse.
- NIISUTAV – tagab naha mitmetasandilise ja targa niisutatuse, mis 
kestab kui 72 tundi, reguleerib veekadu nahast erinevate 
temperatuuride kui ka niiskustasemete juures.

TOIMEAINED: ANTI A.G.E. COMPLEX, IDEALIFTTM, 
DURAQUENCHTMIQ

Maht: 50 ml
Toote kood: ANG1001

ANTI A.G.E.
NAHAKIUDE TAASTAV 
KREEM-SEERUM NÄO JA 
SILMAÜMBRUSE JAOKS

Intelligente koostis, mis muutub pealekandmisel kiiresti imenduvaks 
seerumiks, võimaldades täpsemalt võidelda naha vananemise kõige 
nähtavamate märkidega. Ainulaadne toimeainete kombinatsioon oma 
aktiivse läbitungimise tehnoloogiaga tagab mitmesuunalise tegevuse, 
samas kui siidine konsistents sulab naha sisse suurepäraselt, pikendades 
naha nooruslikkust ja muutes selle täielikult siledaks. 
KOLMEKORDNE TOIME:

- PARANDAV – kiirendab naha struktuursete kiudude taastamist ja 
ülesehitamist, võimendab biomehaanilisi omadusi ning pöörab ümber 
glükosüleerimisega seotud vananemisprotsessid.
-  STIMULEERIV – stimuleerib nende valkude sünteesi, mis on vajalikud 
naha õigeks toimimiseks, sealjuures parandades naha prinkust, elastsust ja 
tihedust.
- KORTSE VÄHENDAV – silendab tõhusalt kortse ja muudab nad 
pindmiseks. Vähendab ka miimikajooni ja ennetab uute tekkimist. 

TOIMEAINED: ANTI A.G.E. COMPLEX, NEORETINOOL, 
GLÜKOSAMINOGLÜKAAN

Maht: 50 ml
Toote kood: ANG0002

NÄIDUSTUSED

HOOLDUSE TOIME

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

KODUSED HOOLDUSTOOTED

ANTI A.G.E. 
PEPTIIDE DEGLÜKEERIV 
KREEM

Komplekskreem, mille kasutamine 
on soovituslik nahale, millel esineb 
märgatavaid vananemise märke. 
Aeglustab tõhusalt glükosüleerimise 
mõjusid, stimuleerib toetavate 
nahakiudude taastamist ja 
moodustamist, silendab ning 
vähendab kortsusid ja muudab neid 
pringimaks. Kaitseb glükosüleerimise 
põhjustatud vananemise eest ja aitab 
pikendada naha nooruslikkust.

TOIMEAINED: PP-VITAMIIN, 
IDEALIFTTM, UV-FILTRID  

Maht: 150 ml 
Toote kood: ANG0001

ANTI A.G.E. 
GLÜKEERIMIS- JA VANANEMISVASTANE KOMPLEKT
IMENDUMISE AKTIVAATOR
Aktiivtoodete alla kantav alustoode, mis vastutab epidermaalbarjääri läbitavuse suurendamise eest, 
tugevdab järgnevalt peale kantavate toodete läbitungimisvõimet ja toimet ning suurendab nende aktiivsust.

GLÜKEERIMISE    KONTSENTRAAT

Kontsentreeritud aktiivne preparaat, mis aeglustab glükosüleerimise protsessi põhjustatud 
nahavananemise mõju, stimuleerib tugikiudude uuenemist ja moodustumist, suurendab prinkust ning 
elastsust, eemaldab nahalt kollaka tooni.

TOIMEAINED: PP-VITAMIIN, IDEALIFTTM, ACAI MARJADE EKSTRAKT 

Maht: 10x5 ml  
Toote kood: ANG0000



2120

NÄOHOOLDUS ANTI POLLUTION HAPNIKUGA 
VARUSTAV MASK 

Näomask, millel on kõrge 
varustav mõju, 

taastumisprotsessi, 
hapnikuga 
stimuleerib 
leevendab nahaärritusi. Niisutab 
suurepäraselt ja taastab naha 
loomuliku särava ilme.

TOIMEAINED: KOMPLEKS 
PRONALEN BIOPROTECT, 
NIATSINAMIID, 
OLIGOPHYCOCORAIL®  

Maht: 200 ml 
Toote kood: APO0002

ANTI POLLUTION
HAPNIKUGA VARUSTAV JA 
DETOKSIFITSEERIV HOOLDUS

• Kõik nahatüübid, eelkõige hapnikupuuduses olev, hall ja väsinud nahk. 
• Soovituslik inimestele, kes elavad saastunud keskkonnas, puutuvad kokku stressi, UV-kiirguse ja ka 
suitsetajatega.

KOMPLEKS PRONALEN BIO-PROTECT – taimeekstraktide kompleks, mis kaitseb nahka selliste 
mürgiste ainete põhjustatud kahjustuste eest, nagu näiteks raskmetallid, gaasid ja UV-kiirgus. Pärsib 
lipo-peroksüdatsiooni ja takistab vabade radikaalide moodustumist.

AKTIIVNE D-VITAMIIN – omab sarnaseid omadusi D-vitamiinile. Stimuleerib naha loomulikke 
immuunfunktsioone, kiirendab barjäärifunktsiooni taastumist ja reguleerib vesilahustuvate lipiidide 
tasakaalustamise protsessi.

DNA REPAIR SYSTEM – biofunktsionaalne ekstrakt, mis põhineb nukleotiididel, mis 
taaselustavad ja stimuleerivad valkude sünteesi, sh filagriin ning kollageen. Kaitseb rakusisest DNA-d 
fotovananemise ja oksüdatiivse stressi eest, mida on põhjustanud UV-kiirgus. Suurendab naha kaitsvaid 
mehhanisme.

NIATSINAMIID – B3-vitamiin, reguleerib naha taastumise protsesse, parandab nähtavalt naha 
struktuuri ja tooni. Stimuleerib proteiini AQP3, hüaluroonhappe ja kollageeni sünteesi. Omab 
antioksüdantseid ja stimuleerimise vastaseid omadusi.

ENERGISOMETMQ10 – stimuleerib naha detoksikatsiooni, varustab rakke energiaga, mis on 
vajalik taastumiseks, ja ennetab kahjustusi, võideldes vabade radikaalide negatiivse mõju vastu. 
Aeglustab naha vananemist ja kiirendab naha bioloogilist taastumist.

45–60 minutit

1 kord nädalas

Üks kord või 5–6 hooldust

• D-vitamiini retseptori funktsiooni hapnikuga varustamine ja taastamine.
• Naha loomuliku kaitsebarjääri niisutamine ja tugevdamine ning vabade radikaalide deaktiveerimine.
• Mitmetasandiline naha ümberstruktureerimise stimulatsioon.
• Stressi ja väsimuse mõjude vähenemine, kortsude nähtavuse vähenemine, naha kaitsmine kahjulike 
väliste tegurite mõjude eest.
• Tervisliku ja särava välimuse taastumine.

HOOLDUSE ETAPID
1. Puhastage nägu, kael ja dekoltee põhjalikult mitsellaarveega. Toniseerige 

nahka rahustava toonikuga.
2. Kandke nahale õhuke kiht ensümaatilist koorijat. Jätke 10–15 minutiks 

toimima. Peske preparaat maha niiske kompressiga. Ensümaatilise 
koorimise asemel võite teostada kavitatsioonilise koorimise.

3. Toniseerige ja kuivatage nahk.
4. Valmistage hapnikuga varustav-detoksifitseeriv kontsentraat. Selleks 

eemaldage ampullilt kork, lisage ampullis sisalduvale geelile 2–3 ml 
aktivaatorit (visuaalselt ampulli tasemele). Sulgege ampull ja hoidke korki 
kinni, raputage kuni mõlemad preparaadid on täielikult segunenud. 
Kandke kontsentraat puhastatud näole, kaelale ja dekolteele.

5.

6.

Masseerige kontsentraat õrnalt nahale või kasutage meetodeid iontoforees, 
nõelavaba mesoteraapia või hapniku mesoteraapia. Seadmete kasutamisel 
tuleks nahale kanda ultraheligeel, et säilitada libisemist.
Kandke hooldatavale nahale ühtlane kiht hapnikuga varustavat maski, vältides 
silmaümbrust. Jätke mask 15–20 minutiks imenduma, peske liigne mask 
maha sooja ja niiske kompressiga. Toniseerige ja kuivatage nahk.

7. Hoolduse lõpus kandke nahale aktiivselt hapnikuga rikastav kreem faktoriga 
SPF15.

ANTI POLLUTION 
AKTIIVSELT 
HAPNIKUGA 
VARUSTAV KREEM 
SPF15

Komplekskreem intensiivselt hapnikuga varustava 
toimega, mis kasutab uusimaid avastusi kosmeetika 
valdkonnas. Vastab täiuslikult iga nahatüübi 
vajadustele, eriti nahale, mis ei saa piisavalt hapnikku, 
on hall ja väsinud, puutub kokku keskkonnasaaste ning 
UV-kiirgusega.

KOLMEKORDNE TOIME:

HAPNIKUGA VARUSTAV – stimuleerib hapniku 
ringlust ja transporti naharakkudesse, parandades nende 
vitaalsust.
KAITSEV – aktiveerib loomuliku nahakaitse 
potentsiaali ja taastab rakkude uuenemise õigeid 
mehhanisme. Kaitseb nahka UV-kiirte ja õhusaaste 
negatiivse mõju eest.  
VANANEMISVASTANE – vähendab silmnähtavalt aja 
möödumise ja keskkonna ebasoodsat mõju nahale.

TOIMEAINED: KOMPLEKS PRONALEN 
BIOPROTECT, AKTIIVNE D-VITAMIIN, DNA 
REPAIR SYSTEM 

Maht: 50 ml
Toote kood: APO0004

ANTI POLLUTION 
TAASELUSTAV JA 
VÄRSKENDAV 
RULLKREEM 
SILMADELE

Täiustatud kreem, mida on kohaldatud toimima 
nahal öö jooksul, et taasluua taastava une mõju 
ja muuta naha ilme puhanumaks ning 
kiirgavamaks. Toode vastab täielikult iga nahatüübi 
vajadustele, eriti nahale, mis ei saa piisavalt 
hapnikku, on hall ja väsinud ning puutub kokku 
keskkonnasaaste ja päikesevalgusega.

KOLMEKORDNE TOIME:

OKSÜDEERUV – võitleb oksüdeerumisega 
mitmetasandiliselt: kontrollib vabade radikaalide 
moodustumist, tagab rakkudele vajaliku energia 
kahjustuste ennetamiseks ja toetab rakusisest 
taastamist.
TAASTAV – vähendab keskkonna negatiivset mõju 
nahale, aktiveerib naharakud ja stimuleerib naha 
automaatset  taastumist. 
STRESSIVASTANE – vähendab stressi ja väsimuse 
mõju. Lõdvestab nahka ja muudab naha välimuse 
puhanuks, nagu pärast 8-tunnist und.

TOIMEAINED: KOMPLEKS PRONALEN 
BIOPROTECT, NIATSINAMIID, 
ENERGISOMETMQ10 

Maht: 50 ml
Toote kood: APO0006

ANTI POLLUTION 
HAPNIKUGA VARUSTAV JA DETOKSIFITSEERIV 
KOMPLEKT

Preparaat on soovituslik inimestele, kes elavad saastunud 
keskkonnas, puutuvad kokku stressi ja UV-kiirtega, elavad 
õhukonditsioneeridega elamutes ning suitsetavad. Stimuleerib 
kahjustunud rakkude paranemist ja toetab 
naha mitmetasandilist ümberstruktureerimist.

TOIMEAINED: KOMPLEKS PRONALEN BIOPROTECT, 
NIATSINAMIID, AKTIIVNE D-VITAMIIN, PANTENOOL, 
AALOEEKSTRAKT, HAPNIKU VÕIMENDI

Maht: 10x5 ml; Toote kood: APO0000

ANTI POLLUTION
AKTIIVSELT HAPNIKUGA 
VARUSTAV KREEM SPF15

Kompleksne hapnikuga varustav 
kreem, mis on sobilik 
kõikidele nahatüüpidele. Taastab 
D-vitamiini retseptorite 
funktsiooni, niisutab ja 
tugevdab naha loomulikku 
kaitsebarjääri.

TOIMEAINED: KOMPLEKS 
PRONALEN BIOPROTECT, 
AKTIIVNE D-VITAMIIN, DNA 
REPAIR SYSTEM

Maht: 150 ml 
Toote kood: APO0003

ANTI POLLUTION 
OKSÜDEERUMISVAS-
TANE JA TAASTAV 
KREEM

Professionaalne toode, mis taastab täiusliku ilme 
silmade ümbruses olevale nahale. Metallrullikuga 
aplikaator toob leevendust väsinud nahale ja 
vähendab paistetust silmade ümber.

KOLMEKORDNE TOIME:

VÄHENDAV – vähendab paistetust silmade all ja 
pakub leevendust nahale. 
TAASTAV – vähendab väliste kahjulike tegurite 
mõju.
SILENDAV – muudab kortsud silmade ümber 
pinnapealsemaks, silendab nähtavalt nahka.

TOIMEAINED: KOMPLEKS PRONALEN 
BIOPROTECT, DNA REPAIR SYSTEM, KOFEIIN

Maht: 15 ml
Toote kood: APO0005

NÄIDUSTUSED

HOOLDUSE TOIME

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

KODUSED HOOLDUSTOOTED
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NÄOHOOLDUS
HYDRA QUEST
NIISUTAV JA PINGULDAV MASK

  Tagab kohese, intensiivse ja pika-
ajalise kaitse veekaotuse eest 
marrasknahas, suurendab prinkust 
ning parandab elastsust. Muudab 
naha siledamaks ja parandab 
naha välimust ning seisundit.

TOIMEAINED: HYALURON 
INTENSE SYSTEM, MADALA 
MOLEKULMASSIGA 
HÜALUROONHAPE, PROTEIINI 
AQP8 VÕIMENDAJA, 
KORALLVETIKA EKSTRAKT

Maht: 200 ml
Toote kood: UKR1004

 

  

HYDRA QUEST
INTENSIIVSELT NIISUTAV NÄOHOOLDUS

• Kuiv ja väsinud nahk ning nahk, mis vajab 
taastamist.

• Pärast liigse päikesepaiste käes või solaariumis 
viibimist.

HOOLDUSE ETAPID
1. 

2. 

Eemaldage põhjalikult jumestus silmadelt ja huultelt, kasutades sarja 
PURE ICON kahefaasilist meigieemaldajat.
Puhastage nägu, kael ja dekoltee sarja PURE ICON näomeigi 
puhastuspiimaga ning seejärel toniseerige sarja PURE ICON 
niisutava toonikuga.

3. Kandke nahale sarja PURE ICON ensümaatiline koorija ja jätke 10–15 
minutiks toimima. Seejärel loputage toode niiske vatipadjaga maha ja 
kuivatage nahk.

4. Teostage massaaž, kasutades sarja HYDRA QUEST niisutavat ja 
pinguldavat massaažikreemi. Eemaldage kreemi jäägid ja toniseerige nahk.

5. Ajage sarja HYDRA QUEST aktiivne niisutav kontsentraat kogu 
töödeldud nahale laiali. Masseerige kätega või kandke nahale ultraheli-

aparaadi abil.
6. 

7. 

Valmistage niisutav mask pakendil olevate juhiste kohaselt. Kandke 
mask kiiresti nahale ja jätke 15-20 minutiks toimima, kuni on 
täielikult imendunud.
Hoolduse lõpus kandke nahale sarja HYDRA QUEST intensiivselt 
niisutav kreem.

HYDRA QUEST 
MITMETASANDILI-
SELT NIISUTAV 
KREEM

Täiustatud toode, mis ühendab endas aktiivseid niisutavaid toimeaineid ja 
läbimurdelist tehnoloogiat, mis stimuleerib akvaporiine nahas. Kreem on 
mõeldud igale nahatüübile, mis vajab niisutust, kuivale ja dehüdreeritud nahale 
ning küpsele nahale.

KOLMEKORDNE MÕJU:

NIISUTAV – tagab ulatusliku kolmekordse toime kolmel tasandil, niisutades 
nahka seestpoolt, sidudes marrasknahas vett ja ennetades veekadu. 
SILENDAV – parandab silmnähtavalt naha prinkust ja elastsust, silendab 
miimikajooni ning kortse, aeglustab naha loomulikku vananemisprotsessi. 
ÜLESEHITAV – taastab nahale õige kaitsekihi, säilitades naha optimaalse 
niisutatuse.

TOIMEAINED: HYALURON INTENSE SYSTEM, PROTEIINI AQP8 
VÕIMENDAJA, MATRIX MOIST3

Maht: 50 ml
Toote kood: UKR1005

Täiustatud toode, mille toime sarnaneb intensiivsele injektsioonile, mis omab pikaajalisi 
niisutavaid ja vananemisvastaseid omadusi, ühendades niisutavaid toimeaineid läbimurdelise 
tehnoloogiaga, mis stimuleerib akvaporiine nahas. Soovituslik kõikidele nahatüüpidele, mis 
vajavad niisutust, kuivale ja dehüdreeritud nahale pärast liigset päiksepaiste käes viibimist 
ning kokkupuudet õhukonditsioneeri kahjulike mõjudega ja küpsele nahale.

KOLMEKORDNE MÕJU:

INTENSIIVSELT NIISUTAV – tagab kohese mitmetasandilise niisutatuse, isegi naha 
sügavamates kihtides, mis püsib kuni 72 tundi, niisutatuse taset parandades ja marrasknaha 
koorimise protsessi reguleerides.
STIMULEERIV – reguleerib veevoolu marrasknahas, stimuleerib naha loomulikku 
niiskussüsteemi nii sügavamates kihtides kui ka naha pinnal, surudes maha naha vananemise 
protsesse.
SILENDAV – parandab märgatavalt naha prinkust ja elastsust, silendab miimikajooni ning 
kortse.
TOIMEAINED: HYALURON INTENSE SYSTEM, IQ MOISTURE COMPLEX, PROTEIINI 
AQP8 VÕIMENDAJA
Maht: 30 ml; Toote kood: UKR1006

HYDRA QUEST
NIISUTAV JA PINGULDAV 
MASSAAŽIKREEM

Niisutav ja pinguldav 
massaažikreem igale nahatüübile, 
eriti väga kuivale, dehüdreeritud 
nahale, mis on kaotanud oma 
prinkuse ning elastsuse. Parandab 
naha prinkust ja elastsust ning selle 
seisundit ja välimust. 

TOIMEAINED: MANDLIÕLI, 
HYDROMANILTM, KOLLAGEEN

Maht: 280 ml 
Toote kood: UKR1000

HYDRA QUEST 
SÜGAVALT NIISUTAV 
SEERUM

HYDRA QUEST 
INTENSIIVSELT NIISUTAV 
KREEM

Täiendatud kreem, mis ühendab 
niisutavaid toimeaineid läbimurdelise 
tehnoloogiaga, mis stimuleerib 
akvaporiine nahas. Mõeldud 
kõikidele nahatüüpidele, mis 
vajavad niisutust, kuivale ja 
dehüdreeritud nahale ning küpsele 
nahale.

TOIMEAINED: HYALURON 
INTENSE SYSTEM, PROTEIINI 
AQP8 VÕIMENDAJA, 
OLIGOPHYTOCORAIL, 
HYDROMANIL

Maht: 150 ml
Toote kood: UKR1003

NÄIDUSTUSED

HYALURON INTENSE SYSTEM – spetsiaalselt valitud hüaluroonhappe erineva suurusega molekulide 
kombinatsioon mitmetasandilise niisutuse ja nahka pinguldavate omadustega.

MADALA MOLEKULMASSIGA HÜALUROONHAPE – meie nahas looduslikult esinev mukopolüsahhariid, mis 
on molekulide väikese suuruse tõttu võimeline tungima läbi sarvkihi. See seob kokku vett ja hoiab seda naha 
sügavamates kihtides, täites kortse ning parandades naha prinkust.

PROTEIINI AQP8 VÕIMENDAJA –  suurendab akvaporiini kogust. Stimuleerib kollageeni sünteesi, tänu millele 
muutub nahk siledamaks ja pringimaks ning kortsud on rohkem pindmised.

HYDROMANILTM – spetsiaalselt valitud kolmedimensiooniline kolloidne polüsahhariidi maatriks, mis on pärit 
laukapuust ja rikas oligosahhariidide poolest. Tänu toimeainete järkjärgulisele vabanemisele tagab see nahale õige 
niisutatuse, mis kestab kaua, ja kaitseb ka vee kaotuse eest.

KOLLAGEEN JA ELASTIIN – kaks kõige olulisemat valku, mis on naha koostisosad ja mis vastutavad õige niisutatuse, 
elastsuse ning prinkuse eest.

OLIGOPHYTOCORAIL – punase koralli ekstrakt, mis aktiveerib naharakke, reguleerib ensümaatilist katalüüsi ja 
omab energiat andvaid omadusi. Taastab vitaalsuse ja tervisliku välimuse.

60 minutit

4–6 hooldust

• Naha sügav niisutatus.
• Kortsude silenemine ja heledamaks muutumine.
• Naha prinkuse ja vastupidavuse paranemine.

1 kord nädalas

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

KODUSED HOOLDUSTOOTED

HYDRA QUEST 
AKTIIVNE NIISUTAV KONTSENTRAAT

Intensiivselt niisutav hooldus igale nahatüübile, eriti soovituslik dehüdreeritud nahale, mis on 
liigselt kuiv päikese- või solaariumipäevituse tõttu või mida on dehüdreerinud õhk 
(õhukonditsioneer, kütmine sügis- ja talvisel perioodil). Innovatiivsete ja tarkade toimeainete 
kombinatsioon suurendab radikaalselt naha niisutatust, millel on pikaajaline mõju, tagades 
nahale prinkuse ning vitaalsuse.

TOIMEAINED: HYALURON INTENSE SYSTEM, PROTEIINI AQP8 VÕIMENDAJA, 
HYDROMANIL

Maht: 10x5 ml 
Toote kood: PRO7002
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NÄOHOOLDUS NEURO LIFT+
NÄONAHKA TÕSTEV EMULSIOON 
SPF15

Professionaalne toode õrna 
konsistentsiga, mis on soovituslik 
igale nahatüübile. Tugevdab tõhusalt 
naha struktuure, stimuleerib kollageeni 
tootmist ja kaitseb nahka väliste tegurite 
kahjulike mõjude eest. Täidab 
kortse ja aeglustab 
vananemisprotsesse. 
TOIMEAINED: 
NEUROPEPTIID, LIFTING 4D, 
HYALURON FILLER, 
HYDROKSYPROLISILANE CN®

Maht: 150 ml 
Toote kood: NEU0003

NEUROLIFT
NAHKA TÕSTEV HOOLDUS

• Kõik küpsed nahatüübid, mis on silmnähtavalt kaotanud oma paksuse, prinkuse ja pinguloleku ning millel on 
märgatavad miimilised ja gravitatsiooni põhjustatud kortsud.
•  Esteetiliste meditsiiniliste hoolduste toime täiendamiseks ja säilitamiseks.

NEUROPEPTIID – viimase põlvkonna neuroaktiivne peptiid, mis piirab nende lihaskrampide tekkimist, mis põhjustavad 
miimikajoonte moodustamist. Peatab tõhusalt kortsude moodustumist ja sügavamaks muutumist.

LIFTING 4D –  ristseotud hüaluroonhappe mikrokerad, mis täidavad tõhusalt jooni ja kortsusid vähem kui ühe tunniga, 
vähendavad kortsude silmapaistvust ning tagavad pikaajalise ja sügava niisutatuse.

HYALURON FILLER – ristseotud hüaluroonhappe mikrokerad, mis täidavad tõhusalt jooni ja kortsusid vähem kui ühe 
tunniga, vähendavad kortsude silmapaistvust ning tagavad pikaajalise ja sügava niisutatuse. 

BOTANIC CELLULAR COMPLEX – taimsete tüvirakkude kompleks, mis toimib rakkude kasvu loomuliku 
stimulaatorina. Stimuleerib kollageeni ja elastiini tootmist, kaitseb nende lagunemise eest ning abistab uuenemisel ja 
aeglustab naha vananemisprotsesse.

HYDROKSYPROLISILANE CN® – toimeaine, mis on saadud silikooni ja hüdroksüproliini (kollageenis 
ning elastiinis leiduv aminohape) ühendamisest. Taastab intensiivselt nahka, abistab uuenemisel ja rakkude 
rakusisesel stimulatsioonil, stimuleerib fibroblastide sünteesi ning silendab nähtavalt naha struktuuri.

TGF β- VÕIMENDAJA – patenteeritud tripeptiid, mis aeglustab naha vananemisprotsesse. Stimuleerib TGF β-võimendajat 
kollageeni tootma ja lisaks kaitseb seda lagunemise eest.

KODUSED HOOLDUSTOOTED

HOOLDUSE ETAPID
1. Eemaldage jumestus põhjalikult silmadelt ja huultelt. Puhastage 

puhastuspiimaga nägu, kael ja dekoltee. Seejärel toniseerige nahk.
2. Kandke nahale sarja PURE ICON ensümaatiline koorija ja jätke 10–15 

minutiks toimima. Loputage toode maha niiske vatipadjaga ja kuivatage 
nahk.

3. Masseerige naha sisse sarja NEURO LIFT+ aktiivne nahka tõstev 
kontsentraat, keskendudes aladele, kus esineb miimilisi kortse.

4. Hoolduse lõpus kandke nahale tõstev emulsioon päikesekaitsefaktoriga SPF15.

NEURO LIFT+ 
NAHKA TÕSTEV 
EMULSIOON 
SPF15

Professionaalne mitmekülgne emulsioon sellise 
küpse naha intensiivseks hooldamiseks, millel 
esinevad silmnähtavad tiheduse vähenemise 
märgid ja selgelt eristuvad kortsud ning mis on 
kaotanud prinkuse ja pinguloleku. Põhinedes 
lahustel, mis on saanud inspiratsiooni kogemustest 
esteetilise meditsiini valdkonnas, koosneb 
emulsioon ainulaadsete ja tehnoloogiliselt arenenud 
uue põlvkonna toimeainete kombinatsioonist, millel 
on lai ning kinnitatud toimeulatus.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID, LIFTING 4D, 
HYDROXYPROLISILANE CN®

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID, LIFTING 4D, 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
HYDROXYPROLISILANE CN®

Maht: 50 ml
Toote kood: NEU1003

NEURO LIFT+
MIIMIKAKORTSUDE
VÄHENDAJA

Spetsiaalne kortsudevastane öökreem tugevalt 
taastava toimega, mis on mõeldud sellise küpse 
naha intensiivseks hooldamiseks, millel esineb 
märke vähenenud tihedusest ja märgatavaid kortse 
ning mis on kaotanud prinkuse ja pinguloleku.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID, 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
FÜTOSTEROOLKOMPLEKS 

Maht: 50 ml 
Toote kood: NEU0004

NEURO LIFT+ 
AKTIIVNE NAHKA TÕSTEV KONTSENTRAAT

Professionaalne ja ulatuslik nahka tõstev hooldus, mis on saanud inspiratsiooni prestiižsete 
esteetiliste meditsiiniliste hoolduste tulemustest. Selle põhiline ülesanne on silendada 
nahka, parandada selle prinkust, taastada ja toetada nahka ning säilitada 
dermokosmeetiliste hoolduste tulemusi. Pühendatud naistele, kes vajavad naha seisundi 
tõhusat ja kiiret parandamist.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID, BOTANIC CELLULAR COMPLEX, 
HYDROKSYPROLISILANE CN®, HYALURON FILLER, TSÜTOKIINID+ 

Maht: 10x5 ml 
Toote kood: NEU000

NEURO LIFT+
KORTSUDEVASTANE 
TAASTAV ÖÖKREEM

Spetsiaalne kreem sellise küpse naha intensiivseks 
hooldamiseks, millel esineb silmnähtavaid märke 
vähenenud tihedusest ja märgatavaid kortse ning 
mis on kaotanud prinkuse ja pinguloleku. 
Põhinedes lahustel, mis on saanud inspiratsiooni 
kogemustest esteetilise meditsiini valdkonnas, 
moodustab vähendav kreem ainulaadse 
kombinatsiooni tehnoloogiliselt arenenud uue 
põlvkonna toimeainetest, millel on lai ja 
kinnitatud toimeulatus.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID, TGF B-
VÕIMENDAJA, HYALURON FILLER

Maht: 30 ml
Toote kood: NEU0005

60 minutit

1 kord nädalas

6 hooldust

• Kohene tõstev toime, kortsude silmapaistvuse vähenemine, märgatavalt niisutatud ja taastatud nahk.
• Parandatud naha prinkus ja elastsus, naha paranenud välimus ning seisund.
• Siledamad ja täidetud kortsud.
• Vähenenud lihaskrambid ja miimiliste kortsude aeglasem moodustumine ning sügavamaks muutumine, 
paranenud näokontuurid.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED
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NÄOHOOLDUS

REVOLU C WHITE
ILUVIGASID HELENDAV HOOLDUS

• Kõik nahatüübid, millel esineb erinevat tüüpi pigmentatsioonihäireid.
• Ebaühtlase tooniga hall nahk.
• Toetava hooldusena teistele dermatoloogilistele helendavatele protseduuridele (Cosmelan, laserteraapia).

C-VITAMIIN – muudab värvimuutused nahal heledamaks, helendab nahka ja parandab naha tooni.

SEPICALMTMVG – lipoaminohape koos vesiroosi ekstraktiga vähendav päikese, põletikuliste seisundite ja akne põhjustatud 
pigmentatsioonihäireid. Rahustab nahka ja kaitseb DNA rakke päikesekiirguse mõju eest.

WHITENING CELLULAR COMPLEX – aktiivne kompleks, mis sisaldab lagritsa ekstrakti, leesikat, sidrunit ja mooruspuumarju. 
Omab helendavaid, põletikuvastaseid ja antioksüdantseid omadusi.

MELASLOWTM – Jaapani mandariini ekstrakt, mis helendab nahka ja eemaldab ka vanaduslaigud ning ebaühtlused nahatoonis.

SEPIWHITETMMSH – orgaaniline ühend, mis on kombinatsioon aminohapetest, vitamiinidest, aaloeekstraktist, ženžennist ja 
rosmariinist. Tagab melaniini sünteesi, ennetades tõhusalt pigmentatsioonihäireid.

HOOLDUSE ETAPID
1. 

2. 

Loputage jumestus põhjalikult silmadelt ja huultelt, kasutades kahefaasilist 
meigieemaldajat. Puhastage nägu, kael ja dekoltee puhastuspiimaga ja 
seejärel toniseerige nahka niisutava toonikuga.
Kasutades harja, kandke nahale paks kiht sarja REVOLU C WHITE 
koorivat geeli hapetega, vältides silmaümbrust. 

3. Jätke nahale toimima olenevalt naha tüübist ja tundlikkusest: kuiv ja tundlik 
–  kuni 2 minutit, normaalne nahk – kuni 3 minutit, rasune nahk – kuni 5 
minutit. Ärge teostage massaaži. Järgige kogu aeg naha reaktsiooni. Punetuse 
ja ebamugavustunde ilmnemisel eemaldage geel, kasutades eemaldajat ja 
seejärel loputage nahk veega. Kandke nahale sarja REVOLU C WHITE

neutraliseeriv vaht, masseerige ja loputage sooja ning niiske vatipadjaga. 
Toniseerige ja kuivatage nahk.

4. Kandke kahjustatud nahale sarja REVOLU C WHITE aktiivne helendav 
kontsentraat ja masseerige. Toime tõhustamiseks võib toodet kanda näole 
koos ultraheliaparaadiga.

5. Segage klaasist kausis sarja REVOLU C WHITE maski aktivaatorit – puhas 
C-vitamiin – ja sarja REVOLU C WHITE nahka helendavat maski, kuni 
mask on ühtlaselt segunenud. Kandke nahale, vältides silmaümbrust, ja jätke 
15 minutiks toimima. Eemaldage üleliigne mask, kasutades eemaldajat, 
seejärel loputage põhjalikult sooja ja niiske vatipadjaga. Toniseerige ja 
kuivatage nahk.

6. Hoolduse lõpus masseerige nahka kreem päikesekaitsefaktoriga SPF50.

REVOLU C WHITE
ILUVIGASID VÄHENDAV PÄEVAKREEM 
SPF30

Professionaalne kreem, mis muudab erinevaid 
muutusi pigmentatsioonis järk-järgult heledamaks, 
ühtlustab nahatooni ja taastab naha loomuliku sära. 
Kreemi võib kasutada päikese, akna, hormoonide ja 
vanadusega seotud pigmendilaikude puhul. 
Kreem sisaldab UV-filtreid, tänu millele kreem 
kaitseb nahka päikesekiirguse kahjulike mõjude 
eest ja suurendab vastupanuvõimet uute 
pigmendilaikude tekkimise suhtes.

TOIMEAINED:  C-VITAMIIN, SEPIWHITE 
MSH, WHITENING CELLULAR COMPLEX

Maht: 50 ml 
Toote kood: WHI1004

REVOLU C WHITE
AKTIIVNE HELENDAV KONTSENTRAAT

Professionaalne ja kõrge kontsentratsiooniga toode, mis on mõeldud kõikidele 
pigmentatsioonihäiretega nahatüüpidele – hormonaalne, päikese- ning 
aknejärgne, vanusega seotud muutused, hall ja ebaühtlane nahatoon. Tänu 
aktiivsete toimeainete sisaldusele vähendab melaniini sünteesi, helendab tõhusalt 
pigmendihäireid ja ühtlustab nahatooni. Parandab naha vastupanuvõimet uute 
pigmendihäirete tekkimisele ja kaitseb ka vabade radikaalide mõju eest.

TOIMEAINED: C-VITAMIIN, MELASLOWTM, WHITENING CELLULAR 
COMPLEX, SEPICALMTMVG 

Maht: 10x5 ml 
Toote kood: WHI1002

REVOLU C WHITE
TAASTAV ÖÖKREEM 

Helendab aktiivselt pigmentatsioonimuutusi, 
ühtlustab nahatooni ja suurendab naha 
vastupanuvõimet uute pigmendilaikude tekkimise 
suhtes. Taastab marrasknahka ja selle 
rekonstrueerimisprotsessi. Omab restruktureerivat 
toimet, niisutab ja noorendab nahka.

TOIMEAINED: C-VITAMIIN, ŠIKIMIHAPE, 
MELASLOW

Maht: 50 ml 
Toote kood: WHI1005 

REVOLU C WHITE
ÖINE HOOLDUS C-VITAMIINIGA

Kreemil on kolmekordne mõju: helendav, taastav ja 
leevendav. Eemaldab liigset pigmenti marrasknaha 
ülemistelt kihtidelt, tänu millele vähenevad 
pigmendilaigud ja ühtlustub nahatoon. Suurendab naha 
vastupanuvõimet uute pigmendilaikude tekkimise suhtes, 
stimuleerib naha uuenemisprotsessi ja leevendab punetust 
ning nahaärritusi.

TOIMEAINED: C-VITAMIIN, SEPICALM, 
MELASLOW

Maht: 5x5 ml
Toote kood: WHI1006

60 minutit

1 kord nädalas

6 hooldust

• Ebaühtlase nahatooni helendumine ja pigmentatsioonihäirete vähenemine.
• Ühtlasem nahatoon.
• Värskem ja ka paranenud ilme ning seisundiga nahk.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED

KODUSED HOOLDUSTOOTED

REVOLU C WHITE
NEUTRALISEERIV VAHT

Delikaatne vaht, mis neutraliseerib koheselt 
koorivas geelis sisalduvate hapete toimet, 
taastades naha õige pH-taseme. Leevendab 
ärritusi ja vähendab punetust. Toimeaine 
HydromanilTM pakub kohest niisutust 
sarvkihile, samal ajal reguleerides 
marrasknaha kestendust ja parandades 
naha välimust.

Maht: 160 ml
Toote kood: WHI1001

REVOLU C WHITE
KAITSEV PÄEVAKREEM SPF30 

Kahekordse toimega kerge päevakreem: kaitsev 
ja helendav. Kreemis sisalduv 
SEPIWHITETMMSH parandab selliste 
pigmentatsioonihäirete ilmet, mida on 
põhjustanud hormonaalne tasakaalutus, päike, 
vanuse- ja aknejärgsed laigud. Valgendav 
rakukompleks WHITENING CELLULAR 
COMPLEX tasakaalustab naha värvi, 
valgendab ja helendab õrnalt nahka. Pakub 
pikaajalist niisutust, toidab ja silub nahka, 
aitab nahal taastada tasakaalu ning sära. 
Kaitseb nahka nende päikesekiirguse 
kahjustavate mõjude eest, mis põhjustavad 
melanogeneesi protsesse.

Maht: 150 ml
Toote kood: WHI1003

REVOLU C WHITE
KOORIV GEEL HAPETEGA 

Tänu šikimi- ja mandlihappe sünergilisele 
kombinatsioonile rahustab geel rakusiseseid 
sidemeid marrasknaha sarvkihis, kiirendab 
loomulikku ketendamisprotsessi ning 
stimuleerib naha sügavamate kihtide 
taastumist. Samal ajal aktiveerib nahas 
olevaid fibroblaste ja suurendab kollageeni 
ning elastiini sünteesi, parandades naha 
ilmet. Helendab olemasolevaid 
pigmentatsioonihäireid ja muudab nahatooni 
ühtlasemaks. Lisaks seob šikimihape 
marrasknahas vett ja ennetab üldist veekadu. 
Nahk muutub pehmeks ja siledaks.

Maht: 280 ml
Toote kood: WHI1000
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NÄOHOOLDUS

DERMAACNE+
PUHASTAV HOOLDUS

HOOLDUSE ETAPID
1. Eemaldage põhjalikult jumestus silmadelt ja huultelt. Puhastage nägu, kael 

ja dekoltee sarja DERMAACNE+ tootega näopuhastusgeel pirniga ning 
seejärel toniseerige nahk, kasutades sarja DERMAACNE+ antibakteriaalset 
näotoonikut.

2. Kandke nahale sarja PURE ICON kreemjas peeneteraline koorija ja 
masseerige õrnalt. Seejärel loputage nahk sooja ja niiske vatipadjaga, 
toniseerige ning kuivatage. Aknelise naha puhul, kui sellel esineb mädaseid 
vistrikke, soovitame võimalusel kasutada sarja PURE ICON ensümaatilist 
koorijat.

3. Kandke nahale kattev kiht sarja DERMAACNE+ pehmendavat maski ja 
jätke 15 minutiks toimima. Seejärel eemaldage mask, kasutades kuiva 
vatipatja, ja loputage nahka veega. Kui vastunäidustused puuduvad, võib 
maski kasutada aurumasina, fooliumiga mähiste või punase filtriga Solux 
lambiga.

5. .Pärast loputamist, toniseerimist ja naha kuivatamist on hoolduse järgmiseks 
etapiks manuaalne näopuhastus.

6. Pärast puhastamist kasutage nahal antibakteriaalset näotoonikut. 
Vastunäidustuste puudumisel teostage darsonvalisatsiooni hooldus naha 
desinfitseerimiseks.

7. Masseerige naha sisse sarja DERMAACNE+ aktiivne normaliseeriv 
kontsentraat ja jätke senikauaks toimima, kuni toode on täielikult naha sisse 
imendunud. Toime tõhustamiseks võib kontsentraati kanda nahale 
ultraheliaparaadi abil.

8. 

9. 

Kandke nahale sarja DERMAACNE+ poore ahendav näomask ja jätke 15 
minutiks toimima, seejärel loputage ja kuivatage nahk.
Hoolduse lõpus masseerige naha sisse sarja DERMAACNE+ niisutavat ja 
matistavat näokreemi.

DERMAACNE+
NÄOPUHASTUSGEEL PIRNIGA
Õrn geel, mis on soovituslik 
rasusele, kombineeritud ja 
ebapuhtale nahale, mis kipub 
läikima. Puhastab ja eemaldab 
tõhusalt naha pinnalt jumestuse, 
mustuse ning liigse rasu. Tänu 
valitud optimaalsetele 
toimeainetele vähendab naha 
iluvigasid, ahendab poore ja 
leevendab põletikulist nahka. Jätab 
naha puhtaks ja värskeks.

TOIMEAINED: 
PIRNIEKSTRAKT, PUUVILJA-
HAPPED, PROTEOLTMAPL, 
PAJUKOORE EKSTRAKT, TSINK 
PCA

Maht: 500 ml 
Toote kood: DER2000

DERMAACNE+ 
ANTIBAKTERIAALNE 
NÄOTOONIK
Professionaalne toode, mis on 
soovituslik rasuse, kombineeritud 
ja aknelise naha puhastamiseks, 
eriti kui see kipub läikima. 
Värskendab suurepäraselt ja 
reguleerib rasu tootmist ning 
ahendab ka poore, vähendades 
nende märgatavust. Taastab nahal 
õige pH tasakaalu ja toetab akne 
ennetamist. Toode jätab naha 
siledaks, märgatavalt heledamaks ja 
matimaks.

TOIMEAINED: AHA-HAPPED, 
PIRNIEKSTRAKT, TSINK PCA, 
HÕBEVESI  

Maht: 500 ml 
Toote kood: DER2001

• Rasune nahk, millel esineb nähtavaid komedoone ja suurenenud poore.
• Akneline ja seborröaline nahk, millel esineb vistrikuid ning millele koguneb 

mustus.

PIRNIEKSTRAKT – silendavate omadustega eemaldab õrnalt surnud naharakud, vähendab nahal iluvigasid, 
rahustab, niisutab ja taaselustab. Toimeaines sisalduv pektiin mõjutab positiivselt aknelist nahka.

ROHELINE SAVI – omab desinfitseerivaid, ravivaid ja ka puhastavaid ning taastavaid omadusi. 
Pärsib bakterite kasvu, ahendab suurenenud poore ja takistab komedoonide moodustumist. Samuti omab 
roheline savi nahka matistavaid ja kuivatavaid omadusi.

TSINK PCA – taastab naha loomuliku pH-taseme, vähendab pooride nähtavust, leevendab ärritusi.

NORMAL SEBUM SYSTEM – innovatiivne taimeekstraktide kompleks, mis reguleerib rasueritust, muudab 
rasuse naha matimaks ja parandab naha välimust.

60 minutit

1–2 korda nädalas

 Üks kord või hoolduste seeriana (6 korda)

• Puhastatud ja värskendatud nahk.
•  Ahenenud poorid.
• Nahk on matim, siledam ja iluvead on vähenenud.

DERMAACNE+ 
POORE AHENDAV NÄOMASK

Rohelisel ja valgel savil põhinevat 
maski on soovituslik kasutada 
põhiliselt rasuse, kombineeritud 
ja seborröalise naha puhul. 
Ahendab suurenenud poore ja 
reguleerib rasunäärmete 
aktiivsust. Samuti vähendab 
toode liigset rasueritust ja 
leevendab puhastuse käigus 
ärritada saanud nahka. Sellel 
on antibakteriaalsed ja 
põletikuvastased omadused. 
Muudab naha puhtaks, siledaks 
ja matiks.

TOIMEAINED: ROHELINE 
SAVI, VALGE SAVI, TSINK PCA, 
NÕIUAPUUVESI, PANTENOOL

Maht: 200 g 
Toote kood: DER2006

DERMAACNE+ 
PEHMENDAV MASK

Toode, mis valmistab nahka ette 
manuaalseks puhastamiseks. See 
pehmendab marrasknaha 
sarvkihti ja avab poore, mis aitab 
lahti saada ka komedoonidest. 
Niisutab intensiivselt nahka ja 
maski toimeainetel on ka 
rahustav toime, et ei tekiks 
nahaärritust.

TOIMEAINED: 
LINASEEMNEEKSTRAKT, 
MAGUSA MANDLI ÕLI, 
LANOLIIN 

Maht: 200 ml 
Toote kood: DER2005

DERMAACNE+  
NIISUTAV JA MATISTAV 
NÄOKREEM  

Soovituslik kasutada rasuse, 
kombineeritud ja seborröalise naha 
puhul. Sisaldab toimeaineid, mis 
reguleerivad rasuerituse aktiivsust 
ja matistavaid omadusi. Toode 
puhastab näo läikivaid osasid. 
Nahk saab tagasi tervisliku tooni, 
mis on matt ja niisutatud.

TOIMEAINED: POWERMATT 
COMPLEX, AHA-KOMPLEKS, 
PIRNIEKSTRAKT, HYALURON 
INTENSE SYSTEM

Maht: 150 ml 
Toote kood: DER2003

DERMAACNE+
AKTIIVNE NORMALISEERIV KONTSENTRAAT

Toimeainete väga hea ja sünergiline koosmõju, mis reguleerib rasunäärmete aktiivsust. Toode vähendab 
rasu tootmist, ahendab poore ja vähendab naha läikimist. Samuti puhastab suurepäraselt, leevendab 
nahaärritusi ja omab ka antibakteriaalseid omadusi. Aitab vähendada nahal olevat mustust ja muudab naha 
nähtavalt siledamaks, matimaks ning nahatooni ühtlasemaks. Soovituslik rasusele, kombineeritud ja suurte 
pooridega nahale, millel kipuvad tekkima komedoonid.

TOIMEAINED: AZELOGLICINE, TSINK PCA, MUDAEKSTRAKT, PAJUKOORE EKSTRAKT, 
NÕIAPUUVESI

Maht: 5x5 ml 
Toote kood: PRO7103

DERMAACNE+
PUHASTAV NÄOMASK

Rohelise saviga kreemjat maski 
on soovituslik kasutada pärast 
naha puhastamise hooldust. 
Tagab ideaalse rasunäärmete 
puhastuse ja omab ka 
detoksifitseerivaid omadusi. 
Reguleerib rasu tootmist ja imab 
ära liigse rasu, ahendab suurenenud 
poore, ennetab läikiva naha ning 
komedoonide tekkimist ja silendab 
nahka ning ühtlustab nahatooni.

TOIMEAINED: AHA-HAPPED, 
PIRNIEKSTRAKT, ROHELINE 
SAVI, TSINK PCA, PANTENOOL

Maht: 200 ml 
Toote kood: DER2002

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED
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NÄOHOOLDUS

DERMACOS
RAHUSTAV JA KAITSEV HOOLDUS

•  Kapillaaridega, tundlikule ja õrnale nahale, mis ärritub kergesti.
•  Rosaatseaga nahale.
• Ärritunud ja punetusele kalduv nahk, mis on tundlik väliste keskkonnategurite suhtes (temperatuuri 
muutused, külm ilm, tuul).

PRONALEN ANTI-FATIGUE HSC – läbimurdeline kapillaare tugevdav süsteem, mis on 
kombinatsioon ruskuse ekstraktist, mustikatest ja sidrunist. Stimuleerib mikrovereringet, suurendab 
veresoonte vastupanuvõimet ja tihedust.

ANTICOUPEROSE SYSTEM – sünergiline kombinatsioon kastanipuu ekstraktist, Ameerika 
nõiapuust ja arooniast. Kiirendab verevarustust ja tugevdab kapillaaride seinu, vähendab 
naha  üliärrituvust ja reageerimisvõimet väliste tegurite suhtes, vähendab paistetust.

TROKSERUTIINIGA MIKROKERAD – loomulikku päritolu biflavonoid, mis vähendab väikeste 
veresoonte läbilaskevõimet, parandab nende elastsust ja ennetab ka nende lõhenemist.

SEPICALMTMVG – lipoaminohape koos vesiroosi ekstraktiga omab rahustavaid omadusi, kaitseb raku 
DNA-d UV-kiirde mõju eest.

HOOLDUSE ETAPID
1. Eemaldage jumestus põhjalikult silmadelt ja huultelt, kasutades sarja 

PURE ICON kahefaasilist meigieemaldajat. Puhastage nägu, kael ja 
dekoltee sarja PURE ICON puhastuspiimaga ning seejärel toniseerige 
nahk sarja PURE ICON rahustava toonikuga.

2. Kandke nahale sarja PURE ICON ensümaatiline koorija ja jätke 10–15 
minutiks toimima. Järgmiseks loputaeg toode maha sooja ja niiske 
vatipadjaga, toniseerige nahk ning kuivatage.

3. Kandke viaali sisu ühtlaselt kogu kahjustatud nahale laiali koos sarja 
DERMACOS aktiivse veresooni tugevdava kontsentraadiga ja teostage 
sonoforeesi hooldust umbes 10 minutit. Selle aja möödudes eemaldage 
üleliigne mask, kasutades niisket vatipatja. Toniseerige ja kuivatage 
nahk.

4. Hooldust võib teostada ilma ultraheliaparaadita. Kandke viaali sisu 
ühtlaselt kogu kahjustatud nahale laiali ja jätke toimima (umbes 10 
minutiks).

5. Teostage õrn massaaž, kasutades sarja DERMACOS rahustavat 
näomaski ja jätke 10–15 minutiks toimima. Eemaldage mask täielikult 
ja toniseerige nahk.

6. Hoolduse lõpus kandke nahale sarja DERMACOS kapillaare tugevdav 
kreem.

DERMACOS
RAHUSTAV JA TUGEVDAV MASK

Professionaalne mask, millel on väga tõhusad 
rahustavad omadused. Mõeldud kõikidele 
ärritunud ja punatavatele nahatüüpidele, eriti 
tundlikule ning kapillaaridega nahale ja nahale, 
millel esineb rosaatseat. Parandab koheselt ja 
märgatavalt ärritunud ja punetava naha välimuse, 
rahustab ning vähendab punetust. Tugevdab 
veresooni ja muudab nad paindlikumaks ning 
ennetab nende lõhenemist. Aktiveerib loomuliku 
immuunsüsteemi, kaitstes nahka väliste tegurite 
kahjuliku mõju eest.

TOIMEAINED: SEPICALMTMVG, C-
VITAMIIN, PÕLETIKUVASTANE SÜSTEEM, 
ARNIKAEKSTRAKT, 
HOBUKASTANI EKSTRAKT

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO6107

DERMACOS
KAPILLAARE TUGEVDAV KREEM

Kreem, mis taastab ja tugevdab õrnasid 
veresooni. Toode on soovituslik hooldamaks 
kapillaaridega ja tundliku naha eest, millel 
on kalduvus punetada ning ärrituda. 
Parandab märgatavalt naha seisundit ja 
ennetab telangiektaasi ilmnemist.

TOIMEAINED: SEPICALMTMVG, C-
VITAMIIN, PÕLETIKUVASTANE SÜSTEEM, 
E-VITAMIIN

Maht: 150 ml
Toote kood: PRO6103

DERMACOS 
AKTIIVNE VERESOONI TUGEVDAV KONTSENTRAAT

Professionaalne kontsentraat, mis põhineb toimeainetel, mis omavad mitmesuunalist rahustavat ja 
tugevdavat toimet. Tugevdab tõhusalt veresoonte seinasid ja parandab nende elastsust, et ennetada 
nende lõhenemist. Tänu rahustavatele toimeainetele leevendab toode nahaärritusi ja punetavat 
nahka, tugevdab naha loomulikku kaitsevõimet ja ennetab ka uue nahapunetuse tekkimist. See 
kontsentraat on soovituslik kapillaaridega, tundliku ja sellise õrna naha korral, mis ärritub kergesti, 
ning rosaatseaga naha puhul. Seda võib kanda nahale ultraheliaparaadiga või nõelavaba 
mesoteraapia ajal.

TOIMEAINED: SEPICALMTMVG, C-VITAMIIN, PÕLETIKUVASTANE SÜSTEEM

Maht: 10x5 ml 
Toote kood: PRO7004

60 minutit

1–2 korda nädalas

10 hooldust

•  Väiksemad kapillaarid.
• Paranenud nahatoon.
• Kaitse välimiste tegurite kahjuliku mõju eest.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED
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NÄOHOOLDUS

FACE ROLLER
NAHA KOORIMINE HAPPE JA MIKRO-NÕELRAVIGA

HOOLDUSE ETAPID

FACE ROLLER 
AKTIIVNE VANANEMISVASTANE KONTSENTRAAT 
MIKRO-NÕELRAVIGA MESOTERAAPIA HOOLDUSEKS

Professionaalne toode, mis põhineb orgaanilistel hapetel. 
Mõeldud kasutamiseks nahal, millel puudub prinkus ja elastsus, 
millel esineb fotovananemist, hüperpigmentatsiooni ja 
üleliigset keratinisatsiooni. Toote kasutamise tulemused: naha 
paranenud seisund ja struktuur, silendatud nahapind, 
paranenud tihedus, vähem kortse, kiirendatud naha 
uuenemine, märgatavalt heledamad pigmendilaigud, ühtlane 
nahatoon, järk-järgult ning sügavalt puhastatud nahk, 
noorusliku ja värske välimuse taastumine.

TOIMEAINED: NEUROPEPTIID, KOLLAGEENI 
VÕIMENDAJA, HYALURON INTENSE SYSTEM

Maht: 5x5 ml 
Toote kood: ROL0000

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

• Nähtavad kortsud.
• Prinkuse ja elastsuse puudumine.
• Fotovananemine, hüperpigmentatsioon.

NEUROPEPTIID – neuroaktiivne uue põlvkonna peptiid, mis muudab aeglasemaks kortsude moodustumise ja 
sügavamaks muutumise. Aktiveerib nahka tootma kollageeni, millega silendab nahka märgatavalt. 

KOLLAGEENI VÕIMENDAJA – innovatiivne peptiid, millel on kollageeni tootmist stimuleerivad omadused. 
Tugevdav nahka, silendab ja parandab naha prinkust ning modelleerib näoovaali.

HYALURON INTENSE SYSTEM – spetsiaalselt valitud hüaluroonhappe erineva suurusega molekulide kombinatsioon. 
Lisaks silendab ja parandab prinkust ning elastsust.

TULEMUSED
• Stimuleeritud mikrovereringe, naha elastsuse ja prinkuse suurenemine.
• Pinnapealsemad kortsud, muutused näokontuuris, taastatud ja noorenenud nahk.
• Paranenud niiskustase, naha värv ja seisund.

AKTIIVNE KONTSENTRAAT NAHA HOOLDUSEKS – 
SEGAKOMPLEKT

Viie tootesarja kõige populaarsemad kontsentraadid ühes 
pakendis: DERMAACNE+, HYDRA QUEST, AMBER LAVI, 
SKALPEL, DERMACOS. Kõrge kontsentratsiooniga ja 
innovaatiliste toimeainete sünergiline kombinatsioon, mis tagab 
toime ideaalse mõju. Tooteid võib nahale kanda, kasutades 
nõelavaba mesoteraapiat, hapniku mesoteraapiat või ultraheli. 
Need tooteid ei vaja ka mis tahes seadmete kasutamist 
kosmeetilise hoolduste ajal. Tooted võib kanda otse kreemja või 
merevetika maski peal või käsitsi massaaži käigus.
ÜHEST PAKIST PIISAB MITME HOOLDUSE 
TEOSTAMISEKS.

Maht: 10x5 ml 
Toote kood: PRO7007

•  Kõik nahatüübid.

HYALURON INTENSE SYSTEM – spetsiaalselt valitud erineva suurusega hüaluroonhappe molekulide segu, mis tagab 
mitmetasandilise niisutuse ja nahka pinguldava toime.

C-VITAMIIN – helendab tõhusalt pigmendilaike, parandab nahatooni ja lisab nahale sära. 

TSINK PCA – aitab poore puhastada, taastab naha loomuliku pH-taseme, vähendab nahaärritusi. 

•  Kohene ja kauakestev niisutus.
• Kaitse veekao eest.
• Paranenud naha elastsus ja prinkus.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED

1. Eemaldage jumestus silmadelt ja suult, kasutades kahefaasilist 
meigieemaldajat. Seejärel puhastage nägu, kael ja dekoltee 
näopiimaga ja toniseerige rahustava näotoonikuga. Kuivatage nahk.

2. Enne hoolduse teostamist pange kätte kaitsekindad.
3.

4. 

5. 

Desinfitseerige kahjustatud naha pind desinfitseeriva ja rasu eemaldava 
tootega. Alustage nahal mikro-nõelravi dermarullikuga. Töömeetodi 
kohaselt valige nahatüüpi ja seisundit arvesse võttes rullik, mille nõela 
pikkused on vahemikus 0,3 kuni 0,5 mm.
Põhiline töömeetod dermarullikuga: alustage mikro-nõelravi otsmikul, 
seejärel rullige rullikut põskedel, ninal, lõual, kaelal ja dekoltee 
piirkonnas. Venitage ühe käega nahka ja rullige seda neljas erinevas 
suunas – vertikaalselt, horisontaalselt, diagonaalselt ja paremale ning 
vasakule – kohandades survet kliendi tunnetuse järgi. Korrake iga 
liigutust neli korda. 
Jälgige kogu aeg naha reaktsiooni. Hoolduse jooksul võib 
esineda paistetust ja punetust, mis oleneb isiku tundlikkusest ning 
nahatüübist – need reaktsioonid võivad püsida kuni mitu tundi.

6. Pärast mikro-nõelravi teostamist desinfitseerige nahk põhjalikult. 
Kandke toode kahjustatud nahale ja masseerige. Vältige kokkupuudet 
silmadega. Jälgige kogu aeg naha reaktsiooni, vajadusel peske toode 
nahalt maha veega mitu korda. Pärast kontsentraadi kandmist nahale 
võib tekkida kipitav ja surisev tunne, mille intensiivsus ning kestus võib 
sõltuda isiku tundlikkusest ja naha tüübist. Jätke nahale imenduma.

7. Kui toode on täielikult imendunud, kandke nahale sarja IDEAL 
PROTECT taastav ja rahustav mask. Jätke 20–30 minutiks toimima. 
Juhul, kui nahk hakkab tugevalt punetama, eemaldage liigne mask kuiva 
vatipadjaga  ja masseerige jääk õrnalt naha sisse.

8. Hoolduse lõpus kandke nahale sarja IDEAL PROTECT taastav 
kaitsekreem SPF50.

NAHA REAKTSIOON HOOLDUSE JOOKSUL JA SELLE JÄRGSELT 
Hoolduse jooksul võib esineda kipitavat või kihelevat tunnet, paistetust ja 
punetust. Hoolduse järgselt võib 1–2 päeva pärast ilmneda õrn kooriv 
protsess, mis võib kesta kuni 2 päeva. Nende tundmuste intensiivsus ja 
kestus oleneb isiku tundlikkusest ja naha tüübist.
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KEHAHOOLDUS

VEGAN NATURE
TAIMNE PIDUSÖÖK KEHALE JA MEELELE

• Kõik nahatüübid.
• Hooldus on soovituslik lõõgastust otsivatele väsinud ja kiire elutempoga inimestele, kes tunnevad, et neil pole 
energiat, ning soovivad oma keha eest igakülgselt hoolitseda. Suurepärane plaan enne tähtsat kohtumist, kus 
peame olema ainulaadses füüsilises ning vaimses vormis.

1oo% taimset päritolu preparaadid, mis koosnevad looduslikest toimeainetest, mis moodustavad vähemalt 90% 
preparaatides kasutatavatest toorainetest: taimeõlid, mineraalid ja taimeekstraktid. Teised toimeained pakuvad 
meeldiva tunnetusliku kogemuse ja tagavad toodete pika säilivusaja.

60 minutit

1–2 korda nädalas

1 (soovituslik)

HOOLDUSE ETAPID

1. Lõhnatest – hoolduse kohandamine kliendi eelistuste ja tuju järgi. 
Lubame kliendil valida lõhna, mis esineb igas hoolduse käigus 
kasutatud preparaadis. Võite valida nelja aromaatse lõhnaõli vahel, mis 
on inspireeritud neljast elemendist: maa, tuli, vesi, õhk.

2. 

3. 

Pange umbes 60 g kuiva kehakoorijat klaaskaussi, lisage 5 tilka kliendi 
valitud aromaatset lõhnaõli ja segage hoolikalt. Kandke koorija niiskele 
nahale ja masseerige õrnalt. Neile, kes eelistavad õrnalt lihvivat toimet, 
tuleks koorija valmistada koos massaažiõliga. Peske koorija maha duši all 
või kasutades niiskeid sooje mähiseid.
Valage umbes 30 ml massaažiõli klaaskaussi, lisage 5 tilka kliendi valitud 
aromaatset lõhnaõli ja segage hoolikalt. Teostage üks lõõgastav kogukeha 
massaaž, pöörates tähelepanu ka jalgadele, kätele ja peale. Täieliku 
lõõgastuse pakkumiseks teostage massaaž ka näole.

Näomassaaž puhul kasutage õli, millesse pole lisatud aromaatset 
lõhnaõli. Pärast massaaž lõpetamist peske üleliigne õli maha soojade ja 
niiskete mähistega ning kuivatage nahk.

4. Lõpetage hoolduse selle preparaadi pealekandmisega, mis sobib kõige
paremini kliendi naha vajadustega. Kuiva, dehüdreeritud, tundliku ja 
taastamist vajava naha puhul kasutage veepõhist vahtu. Lõdva naha 
puhul, mis ei ole prink, elastne ega pingul, valige mitmeotstarbeline 
kehapalsam. Pange umbes 20 g preparaati klaaskaussi, lisage 5 tilka 
kliendi valitud aromaatset lõhnaõli ja segage hoolikalt. Masseerige naha 
sisse ja laske sel imenduda.

• Siledam ja värskem nahk.
• Naha taastatud prinkus ja paindlikkus.
• Hästi lõhnav ja lõõgastunud keha.

VEGAN NATURE 
MASSAAŽIÕLI 

KEHAMASSAAŽI ÕLI, MIS SISALDAB 98% 
LOODUSLIKKE TOIMEAINEID. Kõikidele 
nahatüüpidele, sealhulgas tundlikule ja õrnale 
nahale massaaži teostamiseks. Soovituslik 
kasutada iseseisva tootena või baasõlina 
aroomiteraapia hoolduste käigus. Preparaati võib 
kasutada ka näomassaaž teostamiseks.

TOIMEAINED: BURITI ÕLI, 
AVOKAADOÕLI, MAGUSA MANDLI ÕLI, 
MEREVETIKAEKSTRAKTIDE TAIMNE 
KOMPLEKS

Maht: 500 ml 
Toote kood: PRO7017

VEGAN NATURE 
NIISUTAV JA TAASTAV VEEPÕHINE 
KEHAVAHT

Ülikerge koostis ja pikaajaline niisutatuse tunne. 
Imendub kiiresti, jätmata nahale rasvast tunnet. 
Veepõhine kehavaht sisaldab 94% ulatuses 
looduslikke toimeaineid. Soovituslik kõikidele 
nahatüüpidele, eriti dehüdreeritud ja kuivale 
nahale.

TOIMEAINED: MEREVETIKAEKSTRAKT, 
MEREMINERAALSOOLAD, E-VITAMIIN

Maht: 500 ml 
Toote kood: PRO7018

VEGAN NATURE 
KUIV KEHAKOORIJA

Kehakoorija, mis sisaldab 90% ulatuses 
looduslikke toimeaineid, mis ühendavad 
endas soola, suhkru ja õliga koorimise 
eeliseid. Sobilik kasutada enne kõiki 
kehahooldusi. Puhastab surnud naharakke, 
silendab ja pinguldab nahka.

TOIMEAINED: SUHKRU JA SOOLA 
KRISTALLID, MAKADAAMIAPÄHKLI 
KOORED, PRONKSLEHEÕLI, MAGUSA 
MANDLI ÕLI, VETIKAEKSTRAKT, E-
VITAMIIN

Maht: 600 g 
Toote kood: PRO7016

VEGAN NATURE 
MITMEOTSTARBELINE SILENDAV JA 
PINGULDAV KEHAPALSAM

MITMEOTSTARBELINE kehapalsam kehale 
sisaldab 92% ulatuses looduslikke toimeaineid, 
jätab nahale pehme ja sametise lõpptulemuse. 
Soovituslik kõikidele nahatüüpidele. Seda võib 
pärast hoolduse lõppu kasutada kehapsalsami 
või kehamaskina.

TOIMEAINED: MEREVETIKAEKSTRAKT, 
KOFEIIN, AASIA VESINABA

Maht: 600 g 
Toote kood: PRO7019

VEGAN NATURE 
AROMAATSED LÕHNAÕLID – NELI ELEMENTI
Aromaatne lõhnaõli, mis on loodud kasutamiseks koos aluspreparaadiga – koorimine, massaaziõli, veepõhine vaht, mitmeotstarbeline palsam. Preparaati võib kasutada 
ka kaminate lõhnastamiseks.

MAA AROOM

Märgatavate taimenootidega 
aromaatne kombinatsioon puidust 
ja lilledest koos pomerantsi, vaarika, 
gardeenia, neroli ja halli 
merevaiguga, millele on lisatud 
patšulit, seedrit ja sandlipuud, mis 
lisavad õlile erakordse elegantsi. 
Sensuaalne ja tugev aroom, mis viib 
keha ning meele puhkeseisundisse.

Maht: 30 ml 
Toote kood: PRO7028

TULE AROOM
ainulaadne, aromaatne, meeli 
stimuleeriv lille- ja 
puuviljalõhnade kombinatsioon 
koos roseepipraga, mida 
täiendavad patšuli-, halli 
merevaigu ja muskuse 
noodid. Aroomidega meelte 
stimuleerimine loob rahuliku 
meeleolu ja täieliku 
lõõgastustunde. 

Maht: 30 ml 
Toote kood: PRO7029

ÕHU AROOM

Veepõhiste lõhnade 
kombinatsioon koos meelte 
stimuleerimisega lootose õie ja 
roheliste viljade akordi abil, mille 
vahele on pandud eukalüpti õrna 
ning värskendavat aroomi.

Maht: 30 ml 
Toote kood: PRO7030

VEE AROOM

Aromaatne kombinatsioon värske 
mere ja puuvilja- ning lillearoomi 
nootidest koos iesloomuliku seedri, 
muskuse ja halli merevaigu 
akordiga, mis lisavad ahvatlevat 
magusust. Värskendab keha ja 
hinge, mis stimuleerib ning 
parandab tuju. 

Maht: 30 ml 
Toote kood: PRO7031

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

KESTUS

HOOLDUSTE SAGEDUS

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED
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KEHAHOOLDUS

GUARANA SLIM
TSELLULIIDIVASTANE KEHAHOOLDUS

•  Veel ja rasval põhinev tselluliit.
• Liigne rasvkude.
• Mürkainete väljutamist vajav nahk.
• Passiivne elustiil.

L-KARNITIIN – üldtuntud tselluliidivastaste omadustega toimeaine. Kiirendab rakuainevahetust, ennetab 
rasvarakkude suurenemist. Asendamatu lipiidide korrapärase ainevahetuse jaoks, muutes rasvhappeid energiaks.

GUARAANAEKSTRAKT – ekstrakt taimest, mis on tuntud oma turgutava ja ainevahetust stimuleerivate 
omaduste poolest, mis tulenevad guaraana ning alkaloidide, teobromiini ja teofülliini, adeniini, tepeenide, 
tanniinide, tärklise, rasvade, flavonoidide ning saponiinide suurest osakaalust, millel on omavaheline sünergiline 
efekt kofeiiniga. Need toimeained annavad guaraanale termogeensed omadused, mille tulemuseks on 
lipolüüsi stimulatsioon, mis lagundab rasva kudedele omastatavateks osadeks. Guaraana ennetab lipogeneesi, 
s.t. protsessi, kus rasvad uuesti rasvarakkudesse kuhjuvad.

INGVERIEKSTRAKT – stimuleerib vereringet, kiirendab mürkainete väljutamist, aitab võidelda tselluliidiga.

Hoolduste arv kuuri jooksul: ühekordse hooldusena või hoolduste seeriana, mis on kohandatud naha 
vajaduste järgi.

HOOLDUSE ETAPID
1. Kandke tselluliidivastane koorija kogu kehale või soovitud 

kehaosadele. Teostage lühike ringjate liigutustega massaaž. Alustage 
massaaži jalalabadest ja liikuge ülespoole. Loputage preparaat duši all 
maha sooja veega või eemaldage sooja ja niiske kosmeetilise 
kompressiga. Kuivatage nahk. Koorimise tõhusust saate massaaži 
tugevusega reguleerida.

2. Kandke maskikiht puhastatud ja kuivale nahale. Mässige 
keha fooliumi sisse. Kasutada võib termotekki või SPA-kapslit. 
Jätke toimima umbes 20–30 minutiks.

3. Loputage üleliigne preparaat duši all maha või eemaldage niiskete 
kompressidega.

4. Teostage massaažiõliga pinguldav kehamassaaž, kasutades 
lümfidrenaaži võtteid.
5. Massaaži lõppedes pühkige nahka niiske kompressiga ja seejärel 

kuivatage.
6. Hoolduse lõpus masseerige nahale tselluliidivastast kehavõid.

GUARANA SLIM 
TSELLULIIDIVASTANE MASSAAŽIÕLI

Toode stimuleerib keha mahlaste ja 
troopiliste puuviljade lõhnaga. Parandab 
naha elastsust ja tugevdav ning pinguldab 
nahka. Taastab intensiivselt, leevendab 
nahaärritusi ja toetab marrasknahka.

TOIMEAINED: 
VIINAMARJASEEMNEÕLI, 
PÄEVALILLEÕLI

Maht: 950 ml 
Toote kood: POR1007

GUARANA SLIM 
TSELLULIIDIVASTANE 
KEHAKOORIJA

Kehakoorija, mis on mõeldud inimestele, 
kes on hädas tselluliidiga. See koorib 
maha marrasknaha surnud rakud ja 
pehmendab nahka, valmistades seda ette 
toimeainete imendumiseks. Toode jätab 
nahale suurepärase mahlaste ja troopiliste 
puuviljade lõhna.

TOIMEAINED: TAIMSED 
PEHMENDAJAD, MESILASVAHA, 
MAKADAAMIAPÄHKLITEST 
PÄRINEVAD KOORIVAD OSAKESED

Maht: 600 g 
Toote kood: POR1005

• Märgatavalt vähenenud tselluliit.
• Pinguldunud nahk.
• Taastatud elastsus.

GUARANA SLIM 
TSELLULIIDIVASTANE KEHAVÕI

Soovituslik kasutada nahal, millel esineb 
veel ja rasval põhinevat tselluliiti. Toode 
tugevdav nahka, parandades selle prinkust ja 
elastsust. Vähendab tselluliidi märgatavust ja 
silendab ning pehmendab pikaajalise 
toimega nahka, jättes nahale mahlaste ja 
troopiliste puuviljade aromaatse lõhna.

TOIMEAINED:  L-KARNITIIN, 
GUARAANAEKSTRAKT, 
INGVERIEKSTRAKT

Maht: 500 ml 
Toote kood: POR1008 

GUARANA SLIM  
TSELLULIIDIVASTANE KEHAMASK

Toode on mõeldud inimestele, kes on hädas 
tselluliidi ja liigse rasvkoega, või nahale, mis 
vajab puhastamist. Parandab prinkust ja 
elastsust, muutes marrasknaha 
meeldivalt pehmeks ning siledaks. 
Kiirendab naha lipolüüsi ja aitab 
eemaldada ka mürkaineid. Mask taastab ka 
intensiivselt ja tugevdab nahka ning 
jätab nahale ülimeeldiva mahlaste ja 
troopiliste puuviljade lõhna.

L-KARNITIIN, 

  

TOIMEAINED: 
GUARAANAEKSTRAKT, 
INGVERIEKSTRAKT 

Maht: 500  ml
Toote kood: POR1006

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

HOOLDUSTE ARV KUURI 
JOOKSUL

TULEMUSED
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KÄTEHOOLDUS

• Professionaalne maniküür. 
• Kuivad, karedad ja ülekasvanud küüned.
• Lõhenenud küünenahad, haprad küüned. 
• Stiliseerimise ja hooldustega kahjustatud küüned.
• Kuiv ja kare käenahk.

CUTICLE REMOVER FORMULA – koostis, mis sisaldab naatriumhüdroksiidi, nelja AHA-hapet (piim-, õun-, glükool- ja 
sidrunhape) ning salitsüülhapet, pehmendab kiiresti ja tõhusalt küünenahkasid, võimaldades neid lihtsalt tagasi lükata ning/või 
eemaldada ja küüneplaati puhastada.
A-, C-, E-VITAMIINIDE LIPOSOOMKOMPLEKS – toidab, aitab taastada nahka ja küüsi ning kaitseb neid väliste tegurite 
kahjustava mõju eest. Tänu liposoomkandjatele läbivad vitamiinid tõhusalt epidermaalbarjääri ja tungivad naha sügavamatesse 
kihtidesse.
PAPAIIN – papaia ensüümidel on puhastav toime, eemaldavad surnud naharakud ja stimuleerivad naha taastamise 
protsesse. Ensüümid parandavad naha tooni ja seisundit.
HÜALUROONHAPE – kolme molekuliga hüaluroonhape mõjub kolmekordselt naha pealispinnal, selle sügavamates kihtides 
ja lisaks suurendab teiste toimeainete imendumist. Niisutab ja taastab nahka intensiivselt, parandab selle elastsust ja muudab 
naha pringimaks.
LOODUSLIKUD TAIMEÕLID – magusa mandli ja viinamarjaseemneõli kooslus silendab, muudab naha nõtkemaks, 
toetab selle taastamist, niisutab sügavalt ning pehmendab nahka ja küünenahkasid. Tugevdab tõhusalt ja parandab 
küüneplaadi seisundit.

•  Täiuslikult puhas küüneplaat. 
• Siledad ja hooldatud küünenahad. 
• Sile ja pehme käenahk. 
• Taastatud, toidetud ja niisutatud käenahk ning küünenahad.
• Tugevamad küüned.
• Käenaha, küünte ja küünenaha ideaalne seisund.

HANDS & NAILS ARTIST 
ENSÜMAATILINE KOORIV VAHT 
KÄTELE JA KÜÜNTELE

Õrn, kuid tõhus toode, mille kooriv toime 
põhineb puuviljaensüümidel. See puhastab ja 
eemaldab marrasknaha surnud naharakke, 
parandab käenaha ning küünte tooni. 
Silendab nahka ja küünenahkasid ning 
vähendab küüneplaadi defekte, parandades 
käte välimust ja seisundit. Toode ei muuda 
teostatud küünehoolduse kestvust.

TOIMEAINED: PAPAIIN, UUREA, 
HÜALUROONHAPE, PANTENOOL

Maht: 150 ml 
Toote kood: PRO7009

HANDS & NAILS ARTIST  
PEHMENDAV GEEL 
KÜÜNENAHKADE KIIREKS 
EEMALDAMISEKS

Preparaat, mis pehmendab kiiresti ja 
tõhusalt küünenahkasid, võimaldab nende 
lihtsat tagasilükkamist ning/või eemaldamist 
tosina sekundi jooksul. Ennetab täkete 
tekkimist, lõhenemist ja küünenahkade 
ülekasvamist, silendab ning niisutab 
küünenahkasid. Soovituslik täiendama mis 
tahes maniküüri hooldust. Toode ei muuda 
teostatud küünehoolduse kestvust.

TOIMEAINED: CUTICLE REMOVER 
FORMULA, PANTENOOL

  Maht: 50 ml
Toote kood: PRO7008

HANDS & NAILS ARTIST 
VITAMIINIDEGA EMULSIOON – NAHA-, 
KÜÜNE- JA KÜÜNENAHAMASK

Emulsiooni kerge tekstuuri kooslus maski 
kontsentreeritud tugevusega. Selle 
preparaadi koostis põhineb vitamiinide 
liposoomkompleksil ja see on välja 
mõeldud just selleks, et see ei mõjutaks 
maniküüri hoolduse kestvust. Seda võib 
kanda nahale kohe pärast küünehooldust. 
See niisutab nahka, pehmendab ja toidab 
küünenahkasid ning tugevdab küüneplaati. 
Toode imendub kiiresti ja ei jäta nahale 
rasvast tunnet.

TOIMEAINED: A-, C-, E-VITAMIINIDE 
LIPOSOOMKOMPLEKS, UUREA 10%, 
PANTENOOL, ALLANTOIIN, MAGUSA 
MANDLI ÕLI, VIINAMARJASEEMNEÕLI

Maht: 280 ml; 
Toote kood. PRO7010  
Maht: 50 ml 
Toote kood: PRO7011

HANDS & NAILS ARTIST 
KÜÜNENAHKADE JA KÜÜNTE 
HOOLDUSÕLI

Professionaalse maniküüri teostamiseks, 
kuivadele küünenahkadele, habrastele 
küüntele, küünehoolduse käigus kahjustunud 
küüneplaadile, kuivale ja karedale käenahale, 
mis on puutunud kokku kahjulike väliste 
teguritega.

TOIMEAINED: LOODUSLIKUD ÕLID, 
MAGUSA MANDLI ÕLI, SEESAMIÕLI, 
AVOKAADOÕLI, VITAMIINID A, E, F, H

Maht: 30 ml
Toote kood: PRO7013

HANDS & NAILS ARTIST
PROFESSIONAALNE MANIKÜÜR

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED

HOOLDUSE ETAPID
1. Eemaldage küünelakk või küünehooldusvahend oma küüntelt ja 

puhastage käte nahk.
2. Kandke küünenahkadele ja küüneplaadile annus geeli 

küünenahkade kiireks eemaldamiseks seal, kus need on kaetud 
nahaga.

2. Jätke 40–60 sekundiks toimima, kuid mitte kauemaks kui 1 
minut. Toimimisaeg peaks sõltuma küünenahkade paksusest. 
Seejärel eemaldage küünenahad õrnalt pulgaga.

3. Loputage liigne preparaat põhjalikult sooja vee ja seebiga.
4. Kandke ühtlane ja kattev kiht ensümaatilist koorivat vahtu 

käte nahale (ka peopesale), küüntele ning küünenahkadele.
5. Jätke vaht kätele toimima umbes 5 minutiks. Seejärel 

loputage oma käed sooja ja niiske kompressiga.

7. Jätkake maniküüri hoolduse järgmise etapiga.
8. Enne küünte kujundamist (sealhulgas küünehooldusvahendi 

kasutamist) puhastage küüneplaat rasust.
9. Hoolduse lõpus kandke käte nahale ja küünenahkadele väike kogus 

vitamiinidega emulsiooni-maski, masseerige õrnalt ning jätke 
imenduma.

10. Väga kuiva naha ja küünenahkade ning habraste küünte korral 
kandke neile paks kiht emulsiooni, mässige fooliumi sisse ja jätke 10 
minutiks toimima. Seejärel masseerige imendumata preparaat naha 
sisse.

INTENSIIVNE SEERUM 
LIPIIDIDEGA KÄTELE JA 
KÜÜNTELE

• Marrasknaha loomuliku hüdrolipiidkihi ülesehitamine.
• Naha toitmine, noorendamine ja pinguldamine. 
•  Intensiivselt niisutatud ja pehmendatud nahk.
•  Kaitse väliste tegurite kahjuliku mõju vastu.

Maht: 500 ml
Toote kood: ILS1000
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KÄTEHOOLDUS

HANDS & NAILS ARTIST
VANANEMISVASTANE KÄTEHOOLDUS

HANDS SLOW AGE
HELENDAV JA VANANEMISVASTANE KÄTEMASK 
PARAFIINIGA

Kreemjas kätemask, mille soojenev koostis aktiveerub massaaži 
käigus ja parandab toimeainete imendumist. Toode silendab ja 
toidab nahka, suurendab selle prinkust ning elastsust, helendab 
pigmendilaike ja ühtlustab nahatooni, vähendab 
vanaduslaikude nähtavust. Stimuleerib marrasknaha 
uuenemist ja taastamist, noorendab ja parandab teie käte naha 
välimust.

TOIMEAINED: WHITENING CELLULAR COMPLEX, 
MELASLOWTM, AHA-HAPPED, KERAMIIDID, 
MESILASVAHA

Maht: 300 g 
Toote kood: PRO7039

HANDS SLOW AGE 
VANANEMISVASTANE 
KÄTESEERUM

Ainulaadne ja koheselt imenduv 
nahaseerum, mis garanteerib õrnad 
ja siidiselt siledad käed. Parandab 
naha prinkust ja elastsust, niisutab 
intensiivselt ning tugevdab naha 
hüdrolipiidkihti. Tänu 
vananemisvastastele toimeainetele 
aeglustab vananemisprotsessi, 
helendab ja ühtlustab nahatooni, 
taastades naha noorusliku ning 
tervisliku välimuse. Toode ei jäta 
nahale rasvast ja kleepuvat tunnet.   

TOIMEAINED: WHITENING 
CELLULAR COMPLEX, 
KERAMIIDID, DURAQUENCH IQ 
SA, KOENSÜÜM Q10

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO7040

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

• Kuiv, kare ja kahjustatud nahk, mille põhjuseks on pesuvahendite ja atmosfääritegurid (päike, tuul, 
pakane).

MEE EKSTRAKT – toidab ja taastab intensiivselt nahka ja leevendab ka nahaärritusi. 
SIIDIPROTEIINID – sisaldavad aminohappeid, mille struktuur sarnaneb naha struktuurile, seetõttu imendub see 
kergesti naha sisse, parandades naha prinkust ja elastsust. Siidiproteiinidel on ka võime vett marrasknahas hoida. 
NONIPUU VILJADE EKSTRAKT – India mooruspuust saadud ekstraktis on rikkalikult vitamiine, mineraale ja 
aminohappeid. Toode leevendab nahaärritusi ja toidab ning sellel on vananemisvastased omadused.

• Taastatud, niisutatud ja siledad käed.
• Leevendatud nahaärritused, naha tugevam vastupanuvõime välistele 

teguritele.

TULEMUSED

HANDS REPAIR
RAHUSTAV JA NIISUTAV KÄTEHOOLDUS

HANDS REPAIR   
NIISUTAV KÄTEMASK

Kreemjas mask, mis niisutab 
intensiivselt nahka pikaajalise toimega. 
Pakub nahale toitvaid ja taastavaid 
toimeaineid. Leevendab nahaärritusi ja 
tugevdab marrasknaha kaitsebarjääri. 
Soovituslik kasutada kuiva ja kareda 
naha puhul, mille kahjustumise 
põhjuseks on pesuvahendite ning 
atmosfääritegurite mõju.

TOIMEAINED: NONIPUU 
VILJADE EKSTRAKT, MEE 
EKSTRAKT, SIIDIPROTEIINID, E-
VITAMIIN 

Maht: 300 ml 
Toote kood: PRO1201

HANDS REPAIR 
AROMAATNE VANNISOOL 
KÄTELE

Vannisool mahlase virsiku lõhnaga on 
eriti soovituslik kuivale ja karedale 
nahale. See puhastab, muudab 
keratiniseerunud marrasknaha 
pehmemaks, hüdreerib optimaalselt ja 
valmistab käed ette maniküüri 
teostamiseks.

TOIMEAINED: NONIPUU VILJADE 
EKSTRAKT 

Maht: 600 g 
Toote kood: PRO1204

HANDS REPAIR   
NIISUTAV SORBETT KÄTELE 
JA KÜÜNTELE

Kergesti ja kiiresti imenduva 
koostisega toode. Soovituslik kasutada 
kuiva ja kareda naha puhul pärast 
maniküüri teostamist. See leevendab 
nahaärritusi, toidab sügavalt ja 
pehmendab ning silendab nahka. 
Toode kaitseb pesuvahendite ja 
keskkonnategurite kahjustava mõju 
eest.

TOIMEAINED: NONIPUU 
VILJADE EKSTRAKT, 
SIIDIPROTEIINID, 
PANTENOOL 

Maht: 500 ml
Toote kood: PRO1203

HOOLDUSE ETAPID
1. Valmistage vannivesi aromaatse vannisoolaga ja leotage oma käsi umbes 

5–10 minutit.
2. Kandke kooriv geel oma kätele ja teostage massaaž.
3. Koorija jäägid loputage veega või eemaldage niiske vatipadjaga.

4. Kandke paks kiht niisutavat maski puhastele ja kuivadele kätele, 
mässige nad fooliumi sisse ning pange kätte froteekindad. Jätke 
umbes 20 minutiks toimima. Eriti kahjustunud naha korral võite 
toote mõju suurendamiseks kasutada toodet parafiinmaski all.

5. Seejärel võtke kindad käest ja eemaldage foolium. Maski jäägid 
eemaldage niiske vatipadjaga.

6. Hoolduse lõpus masseerige naha sisse niisutavat sorbetti.

HANDS SLOW AGE 
KOLMEKORDSE TOIMEGA 
VANANEMISVASTANE 
KÄTEKOORIJA

Täiustatud vananemisvastane 
kätekoorija, mis põhineb 
kolmekordsel koorival ja kulutamise 
süsteemil. Puhastab tõhusalt ja koorib 
nahalt surnud naharakud, vähendab 
pigmendilaike ning nende 
märgatavust, ühtlustab nahatooni ja 
silendab käenahka. Koorimine on 
mõeldud karedale ja kuivale nahale, 
mis vajab taastamist ning millel esineb 
märgatavaid vananemismärke.

TOIMEAINED: ŠIKIMIHAPE, 
PAPAIAEKSTRAKT, KOORIVAD 
MIKROOSAKESED

Maht: 200 ml 
Toote kood: PRO7038

HOOLDUSE ETAPID

1. Kandke väike kogus kolmekordse toimega koorijat puhastele ja 
kuivadele kätele, teostage õrn massaaž ning jätke 3 minutiks toimima. 
Seejärel peske põhjalikult soojade ja niiskete kompressidega ning 
kuivatage oma käed.

2. Puhastatud ja silendatud nahk on valmis vastu võtma maski 
toimeaineid. Kandke kattev kiht helendavat ja vananemisvastast 
maski parafiiniga oma käenahale ning küüntele.

Teostage lühike massaaž, et aktiveerida soojenev koostis ja tõhustada 
selle mõju. Mässige oma käed fooliumi sisse ja pange kätte 
froteekindad. Jätke umbes 5 minutiks toimima ja seejärel eemaldage 
üleliigne mask soojade ning niiskete kompressidega.

3. Hoolduse lõpus masseerige kätele vananemisvastane seerum ja
lubage sel imenduda.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

•  Kuiv ja kare käenahk. 
•  Käenahk, mis vajab taastamist.
•  Nahk, millel on märgatavad vananemismärgid ja millel puudub elastsus.
• Märgatavad pigmendilaigud.

WHITENING CELLULAR COMPLEX – aktiivne taimeekstrakt (lagrits, harilik leesikas, sidrun ja mooruspuu), mille 
tulemuseks on naha helendumine ja põletikuvastane ning antioksüdantne mõju.
MELASLOWTM – Jaapani mandariini ekstrakt, mis helendab nahka ja vähendab pigmendilaike ning vanaduslaike. AHA-
HAPPED – hapete kooslus (glükool-, õun-, sidrun- ja piimhape), mis näitab kerotolüütilist toimet, koorib järk-järgult ning 
õrnalt nahka, silendab nahka ja parandab naha välimust. 

• Taastatud, niisutatud ja siledad käed.
• Naha tugevam vastupanuvõime väliste tegurite suhtes.
• Nooruslikum käenahk.

TULEMUSED

HANDS REPAIR  
KOORIV GEEL KÄTELE

Õrn koorija meeldiva ja geelja koostisega, mis 
sisaldab koorivaid osakesi. Toode on mõeldud 
kuivale ja karedale nahale, mille kahjustumise 
põhjuseks on pesuvahendite ning atmosfääritegurite  
mõju. Puhastab ja eemaldab surnud naharakud, 
jättes naha siledaks ning pehmeks. Toode ka 
niisutab ja parandab toimeainete imendumist 
järgnevate toodete pealekandmisel.

TOIMEAINED: NONIPUU VILJADE 
EKSTRAKT, PANTENOOL 

Maht: 300 ml 
Toote kood: PRO1202
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KÄTEHOOLDUS

1. Kandke suhkrukoorija kätele ja masseerige õrnalt naha sisse, seejärel 
loputage niiske vatipadjaga.

2. Kandke kuivadele kätele taastav mask ja teostage lõõgastav massaaz.
3. Massaaži lõppedes kandke nahale veel kord paks kiht maski. Mässige 

käed fooliumi sisse ja pange kätte froteekindad. Jätke 20 minutiks 
toimima. Hoolduse toime suurendamiseks teostage kätele 
parafiinhooldus.

4. Eemaldage üleliigne toode niiske vatipadjaga.
5. Hoolduse lõpus masseerige taastav kreem käenaha ja küünte sisse.

 

Intensiivselt taastav kreemjas 
mask, mida on soovituslik 
kasutada dehüdreeritud naha 
puhul kui ka habraste ning 
nõrkade küünte korral. Tänu 
optimaalselt valitud toimeainetele 
niisutab toode nahka ja 
kaitseb marrasknaha  
hüdrolipiidkihti ning taastab 
küüsi.

TOIMEAINED: UUREA, 
MULTIOILS COMPLEX, MANDLI 
EKSTRAKT  

Maht: 300 ml 
Toote kood: PEM1002

HOOLDUSE ETAPID

EXOTIC MANICURE 
SUHKRUKOORIJA KÄTELE

Intensiivselt puhastav 
suhkrukoorija kätele, mis on 
mõeldud kasutamiseks kuiva 
ja dehüdreeritud naha 
puhul. Puhastab 
suurepäraselt ja koorib 
karedat marrasknahka. 
Stimuleerib mikrovereringet 
ja valmistab nahka ette 
järgnevalt peale kantavate 
toodete toimeainete 
imendumiseks.

TOIMEAINED: SHEAVÕI, E-
VITAMIIN

Maht: 300 g
Toote kood: PEM1001

•  Dehüdreeritud nahk. 
•  Haprad ja nõrgad küüned.

UUREA – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab toimeainete imendumist. Niisutab intensiivselt ja hoiab vett naha 
sees.
MANDLIEKSTRAKT – sisaldab rikkalikult küllastumata rasvhappeid ja vitamiine. Niisutab ja taastab nahka 
suurepäraselt, taastab naha prinkuse ning pehmuse.
MULTIOILS COMPLEX – kompleks, mis ühendab kookos- ja mandliõli sheavõiga. Uuendab intensiivselt, 
taastades naha prinkuse ja siidise pehmuse.

• Intensiivselt taastatud käed, kätele on tagatud pikaajaline niisutus. 
• Paranenud elastsus ja käed on pehmemad.
• Üles on ehitatud marrasknaha loomulik lipiidkaitsekiht.
• Tugevamad küüned, küünte haprus on vähenenud.

EXOTIC MANICURE 
TAASTAV KÄTE- JA 
KÜÜNTEKREEM

Intensiivselt taastav kreem 
siidise koostisega, mida on 
soovituslik kasutada 
dehüdreeritud ja kuiva naha 
puhul kui ka habraste küünte 
korral. Toode niisutab 
sügavalt, taastab, toidab ja 
parandab naha prinkust ning 
elastsust. Spetsiaalne õlide 
kompleks tugevdab küüsi ja 
kaitseb neid hapraks 
muutumise eest.

TOIMEAINED: MULTIOILS 
COMPLEX, 
MANDLIEKSTRAKT, E-
VITAMIIN

Maht: 500 ml 
Toote kood: PEM1003

•  Dehüdreeritud nahk.
•  Nõrgad ja haprad küüned.

UUREA – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab toimeainete imendumist.
KERAMIIDID – sfingolipiidid, mis mõjutavad tuntavalt sarvkihi õiget funktsioneerimist. Nad moodustavad osa teisest 
rakkudevahelisest „tsemendist“, kaitstes nahka veekao eest ja tugevdades naha loomuliku kaitsekihi omadusi. Nad 
moodustavad marrasknahas kihi, mis kaitseb nii veekao eest kui ka võimendab imendumist. Keramiidid kiirendavad 
ka uuenemise protsessi ja silendavad nahka.
PIIMA FOSFOLIPIIDID – osakesed, mis sarnanevad oma struktuuri poolest fosfolipiididele, mis on rakumembraani 
ühed „ehituskivid“. Neil on tugevalt niisutavad ja katvad omadused. Nad muudavad marrasknahka pehmemaks, 
hõlbustavad imendumist ja bioloogiliste toimeainete penetratsiooni.

•  Naha intensiivne taastumine.
•  Pikaajaline niisutatus.
•  Naha elastsus ja prinkus on paranenud.
•  Naha loomulik lipiidkaitsekiht on uuenenud.
• Tugevamad küüned.

VELVET HANDS 
VANNIPÄRLID KÄTELE

Õrnad pärlid, millel on 
puhastav ja värskendav toime. 
Soovituslik käte vannitamiseks 
enne maniküüri tegemist. Toode 
pehmendab marrasknahka, tagab 
nahale intensiivse ja pikaajalise 
niisutuse ning valmistab käsi 
ette ka hoolduse järgmisteks 
etappideks. Pärlite meeldiv lõhn 
muudab toote kasutamise veelgi 
meeldivamaks.

TOIMEAINED: UUREA, 
VESIROOSI EKSTRAKT

Maht: 380 g 
Toote kood: EKS20000

VELVET HANDS
KREEM-MASK KÄTELE

Kerge ja siidise koostisega 
kreemi ning maski 
kombinatsioon, mis sisaldab 
rikkalikult aktiivseid 
toimeaineid. Toode on mõeldud 
kätele, millel esineb 

  

vananemismärke, ja elastsuse  
kaotanud käenahale. Toidab ja 
niisutab koheselt nahka, 
vähendades kuivust. Toode 
silendab marrasknahka ja 
parandab naha elastsust. 
Kaitseb vananemisprotsessi ja 
väliste tegurite mõju eest.
TOIMEAINED: VESIROOSI 
EKSTRAKT, UUREA, 
KERAMIIDID, PIIMA 
FOSFOLIPIIDID
.  
Maht: 500 ml 
Toote kood: EKS2002

VELVET HANDS 
KOORIJA KÄTELE

Aromaatne koorija, mis on 
mõeldud kätele, millel 
esineb vananemismärke ja 
pigmendilaike ning millel puudub 
prinkus. Puhastab ideaalselt nahka 
ja eemaldab marrasknaha surnud 
naharakud. Toode silendab, 
pinguldab ja niisutab optimaalselt 
nahka ja valmistab seda ette 
järgnevalt peale kantavate 
toimeainete imendumiseks.

TOIMEAINED: VESIROOSI 
EKSTRAKT, MANDLIÕLI, 
MAKADAAMIAPÄHKLI ÕLI

Maht: 550 g e 
Toote kood: EKS2001

HOOLDUSE ETAPID

1. Valmistage vannivesi, kasutades vannipärleid, ja leotage käsi umbes 
5–10 minutit.

2. Kandke koorija kuivadele kätele ja teostage massaaž. Toote jäägid 
loputage maha veega või eemaldage niiskete vatipatjadega.

3. Kandke puhastele ja kuivadele kätele paks kiht kreem-maski. 
Mässige käed fooliumi sisse ja pange kätte froteekindad. Jätke 
umbes 20 minutiks toimima. Eriti kahjustunud naha korral võib 
toote mõju suurendamiseks kasutada toodet parafiinmaski all, et 
saavutada parimaid tulemusi.

4.  Seejärel võtke kindad käest ja eemaldage foolium. Üleliigne mask masseerige 
naha sisse.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED

VELVET HANDS
SILENDAV JA HELENDAV KÄTEHOOLDUS

EXOTIC MANICURE
TOITEV JA TAASTAV KÄTEHOOLDUS
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JALAHOOLDUS

NIVELAZIONE
VÄRSKENDAV JA HIGISTAMISVASTANE 
HOOLDUS

• Ülemäärane keratiniseerumine.
• Intensiivselt higistavad jalad. 
• Paistetus, raskete jalgade sündroom.

UUREA – pehmendab sarvkihti, hõlbustab toimeainete penetratsiooni ja toetab naha õiget niiskustaset.

MESILASVAHA – pehmendab ja taastab nahka.

SALVEIEKSTRAKT – pinguldavate ja värskendavate omadustega, vähendab punetust ning omab 
antibakteriaalseid omadusi.

ODOUR STOP SYSTEM – neutraliseerib tõhusalt ebameeldiva higilõhna.

HOOLDUSE ETAPID
1. Valmistage vannivesi, kasutades mineraalset vannisoola, ja leotage oma 

jalgu umbes 15–20 minutit. Seejärel kuivatage.
2. Kandke jalgadele koorijat ja teostage massaaž. Jäägid loputage veega 

või eemaldage niiske vatipadjaga.
3. Kandke puhastele ja kuivadele jalgadele pehmendavat maski. Mässige 

jalad fooliumi sisse ja pange jalga froteesokid. Jätke 20 minutiks 
toimima.

4. Masseerige üleliigne mask naha sisse või eemaldage niiske 
vatipadjaga. Toodet võib kasutada ka parafiinmaski all.

5. Hoolduse lõpus kandke jalgadele õhuke kiht värskendavat 
jalakreemi.

•  Niisutatud ja pehmendatud marrasknaha sarvkiht.
•  Loomulik kaitsebarjäär on tugevam.
• Vähenenud on jalgade üleliigne higistamine. 
• Paranenud mikrovereringe ja vähenenud paistetus.
• Leevendus väsinud jalgadele. 
• Antibakteriaalne profülaktika.

NIVELAZIONE 
PEHMENDAV JALAMASK

Intensiivselt pehmendav kreemjas 
mask, mida on soovituslik 
kasutada väga kuiva ja kareda 
nahaga jalgade puhul. Toode 
vähendab toitvate ja niisutavate 
omaduste abil üleliigsete 
nahapaksenditega marrasknaha 
 
 
tekkimist, silendab ning ennetab ka 
uute konnasilmade ja tüügaste 
tekkimist.

TOIMEAINED: UUREA, 
LANOLIIN, MEE EKSTRAKT, 
MESILASVAHA, ALLANTOIIN

Maht: 500 ml  
Toote kood: PRO2101

NIVELAZIONE
MINERAALNE JALAVANNISOOL

Mineraalsooladega vannivesi valmistab 
jalgu ideaalselt ette pediküüriks. 
Soovituslik väga kuiva, kareda, higistava 
ja üleliigsete nahapaksenditega naha 
puhul. Toode pehmendab 
nahapaksenditega marrasknahka ja 
võimaldab eemaldada kergemini 
konnasilmasid ning tüükaid. See 
desinfitseerib, värskendab ja vähendab 
ebameeldivat higilõhna.

TOIMEAINED: RAUDROHUEKSTRAKT, 
SALVEIEKSTRAKT

Maht: 1500 g 
Toote kood: PRO2102

NIVELAZIONE 
JALAKOORIJA

Intensiivselt puhastav toode, 
mida on soovituslik kasutada 
jalgade ja põlvede koorimiseks, 
eriti kuiva ning üleliigsete 
nahapaksenditega jalgade puhul. 
Puhastab põhjalikult ja koorib 
surnud naharakke. Stimuleerib 
mikrovereringet ja valmistab 
nahka ette järgnevalt peale 
kantavate toimeainete 
imendumiseks.

TOIMEAINED: HIBISKI 
EKSTRAKT, SEEBILILLE 
EKSTRAKT, LANOLIIN

Maht: 500 ml 
Toote kood: PRO2103

NIVELAZIONE  
INTENSIIVSELT NIISUTAV 
KERGE JALAKREEM

Kerge kreem, mis muutub 
pealekandmisel vahuks. Toode 
imendub kergesti ja kiiresti ning 
tungib naha sügavamatesse 
kihtidesse. See tagab kohese 
niisutuse ja pakub leevendust 
väsinud jalgadele, ilma et jätaks 
nahale kleepuva või õlise kihi.

TOIMEAINED: UUREA, 
HÜALUROONHAPE, 
DURAQUENCHTM IQ SA, 
AKTIIVNE DEODORANT

Maht: 150 ml 
Toote kood: PRO2105

NIVELAZIONE
VÄRSKENDAV JALAKREEM

Jalakreem, mida kasutatakse hoolduse 
lõpus. Loodud intensiivselt higistavatele 
jalgadele. Kreem taastab tugevalt, 
vähendades marrasknaha kuivust ja 
karedust. Toode kaitseb nahka lõhenemise 
eest ja leevendab ka nahaärritusi. Toode 
värskendab ja ennetab jalgade higistamist.

TOIMEAINED: SALVEIEKSTRAKT, 
ODOR STOP SYSTEM, BIO-VÄÄVEL, 
MENTOOL

Maht: 500 ml 
Toote kood: PRO2104

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED
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JALAHOOLDUS

HOOLDUSE ETAPID
1. 

2. 

Valmistage vannivesi, kasutades greibi jalavannisoola, ja leotage jalgu 15–
20 minutit. Seejärel kuivatage jalad.
Kandke jalgadele greibi jalakoorijat ja teostage massaaž. Toote jäägid 
loputage veega või eemaldage niiske vatipadjaga.

3. Hoolduse lõpus kandke jalgadele õhuke kiht niisutavat jalakreemi.

SMOOTH FEET
TAASTAV JA SILENDAV JALAHOOLDUS

•  Kuiv nahk, mis kipub lõhenema. 
•  Taastamist ja lõdvestust vajavad väsinud jalad.

UUREA – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab toimeainete penetratsiooni.
GREIBIEKSTRAKT – puhastab, värskendab ja taaselustab väsinud jalad.
SKIN SMOOTH SYSTEM – toimeainete kombinatsioon (allantoiin, hüpoallergeenne lanoliin, mesilasvaha ja 
inuliin), mis tugevalt silendab, taastab ning niisutab.

•  Niisutatud ja siledad jalad.
• Ennetab nahapaksendite üleliigset tekkimist ja naha lõhenemist.
• Kerge, lõdvestunud ja värskendatud välimusega jalad.

SMOOTH FEET 
GREIBI JALAVANNISOOL

Jalavannisool, millel on meeldiv 
värskendav lõhn, valmistab 
suurepäraselt jalgu ette 
pediküüriks. Soovituslik kasutada 
kuiva naha puhul, mis kipub 
lõhenema. Toode puhastab ja 
pehmendab nahapaksenditega 
marrasknahka, hõlbustab 
konnasilmade ning paksendite 
eemaldamist. Stimuleerib ka 
mikrovereringet ja värskendab 
ning lõdvestab.

TOIMEAINED: 
GREIBIEKSTRAKT

Maht: 1500 g
Toote kood: PEP1001

SMOOTH FEET 
NIISUTAV JALAKREEM

Kontsentreeritud ja kiiresti 
imendu kreem, mis on 
mõeldud kasutamiseks kuivade 
jalgade puhul, mis kipuvad 
lõhenema. Toode pehmendab 
tõhusalt marrasknahka, ennetab 
selle lõhenemist ja kiirendab ka 
taastumist. Taastab ja niisutab 
tugevalt nahka, parandab 
verevarustust, jättes jalad 
pehmeks ning siledaks.

TOIMEAINED: 
GREIBIEKSTRAKT, GREIBI 
EETERLIK ÕLI, 
MESILASVAHA, ALLANTOIIN

Maht: 500 ml 
Toote kood: PEP1004

SMOOTH FEET 
GREIBI JALAKOORIJA

Intensiivselt puhastav koorija 
soolaga jalgade ja põlvede 
koorimiseks. Mõeldud 
kasutamiseks kuiva ja 
dehüdreeritud naha puhul. 
Toode koorib nahapaksenditega 
marrasknahka ja silendab naha 
pinda. Parandab 
mikrovereringet ja 
pealekantavate toodete 
toimeainete imendumist.

TOIMEAINED: SHEAVÕI, E-
VITAMIIN, 
SOOLAKRISTALLID, GREIBI 
EETERLIK ÕLI

Maht: 690 g
Toote kood: PEP1002

PODOLOGIC ACID
KOORIV HOOLDUS TUGEVATE NAHAPAKSENDITEGA 
JALGADELE • Tugevate nahapaksenditega, kuiv, kare ja kahjustatud nahk.

• Nahk, millel on soodumus tüügaste ja konnasilmade 
tekkimiseks.

• Soovituslik kasutada podoloogilise hoolduse käigus.

PEDI-PRO HAPETE KOMPLEKS – puuviljahapete kompleks: glükool-, piim-, sidrun-, õun- ja salitsüülhape. Lõdvendab 
täielikult sarvkihi rakkude vahelisi sidemeid ja reguleerib ka üleliigset naha koorumist ning liigset kuivamist. Kompleks 
pehmendab tõhusalt naha keratinisatsiooni ja kiirendab ning muudab lihtsamaks paksu ja kareda naha 
eemaldamise.

UUREA – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab toimeainete penetratsiooni.

MINERAALSOOL – puhastab ja värskendab jalgu, vähendab paistetust.

F-VITAMIIN – taastab ja kiirendab paranemist.

•  Tugevalt pehmem ja kooritud nahapaksenditega marrasknahk, marrasknaha uuenemise ning taastumise 
stimuleerimine, intensiivne silenemine.
• Üleliigse keratinisatsiooni ja marrasknaha lõhenemise vähenemine.

PODOLOGIC ACID
TUGEVALT PEHMENDAV 
JALAVANNISOOL AHA- JA BHA-
HAPETEGA

Spetsiaalne jalavanni toode, mis on 
kooslus mineraalsooladest, uureast ja 
AHA- ning BHA-hapetest. Toode on 
põhiliselt mõeldud kasutamiseks 
üleliigsete nahapaksenditega marrasknaha 
korral ning paksenenud, väga kuiva, 
kareda ja kahjustatud naha puhul. 
Puhastab ja värskendab tõhusalt jalgu, 
lõdvendab ühendusi marrasknaha 
rakkude vahel, et paksendeid oleks 
võimalik kergemini eemaldada. Sool 
pehmendab ka keratinisatsiooni, tagades 
nahale vajalikud mineraalid ja 
mikroelemendid, niisutab, silendab ja 
taastab tervisliku välimuse.

TOIMEAINED: MINERAALSOOL, 
UUREA, AHA-HAPPED 
(GLÜKOOL-, PIIM-, SIDRUN-, ÕUN- 
JA SALITSÜÜLHAPE)

Maht: 1500 g 
Toote kood: PAC0001

PODOLOGIC ACID   
KOORIV JALAGEEL

Podoloogiline toode, mis on 
mõeldud kasutamiseks tugevate 
nahapaksendite ja kahjustatud 
jalgade puhul, millele kipuvad 
tekkima konnasilmad ja 
paksendid. Geel on mõeldud 
kasutamiseks ka podoloogiliste 
hoolduste käigus. Toode 
pehmendab tugevalt, koorib 
paksenditega marrasknahka, 
stimuleerib uuenemist ja 
taastamist. Silendab intensiivselt ja 
vähendab üleliigse 
keratinisatsiooni tekkimist ning 
marrasknaha lõhenemist.

TOIMEAINED: PEDI-PRO 
HAPETE KOMPLEKS

Maht: 75 ml 
Toote kood: PAC0000

PODOLOGIC ACID 
PEHMENDAV JALAKREEM 
AHA- JA BHA-HAPETEGA

Preparaat tagab naha optimaalse 
niisutatuse ja pehmuse ning 
helendab ka küüneplaati. See 
vähendab konnasilmade, 
paksendite ja lõhede tekkimist. 
Kreem-maski on kerge vahu 
kujul lihtne nahale määrida ja 
see imendub väga kiiresti ning 
tungib naha sügavamatesse 
kihtidesse, ei jäta nahale 
ebameeldivat õlist ja kleepuvat 
tunnet.

TOIMEAINED: AHA- JA 
BHA-HAPPED (GLÜKOOL-, 
PIIM-, SIDRUN-, ÕUN- JA 
SALITSÜÜLHAPE), UUREA, 
PANTENOOL, ALLANTOIIN, 
F-VITAMIIN

Maht: 150 ml 
Toote kood: PAC0002 

HOOLDUSE ETAPID

1. 

2.

3. 

Leotage oma jalgu soojas vees tugevalt pehmendava vanisoolaga, mis sisaldab 
AHA- ja BHA-happeid.
Kuivatage oma nahk. Pange kätte kaitsvad kindad ja määrige jalad kooriva 
geeliga kokku üleni või piirkondades, kus esineb kõige rohkem 
keratinisatsiooni.
Mässige jalad fooliumi sisse ja jätke 5–10 minutiks toimima, olenevalt naha 
seisukorrast. Toimimisaeg oleneb marrasknaha paksendite paksusest. Järgmisena 
eemaldage paks nahk kannariivi või elektroonilise jalaviiliga. Seejärel peske 
oma jalad korralikult puhtaks.

4. Hoolduse lõpus võite kasutada tooteid sarjast PODOLOGIC LIPID SYSTEM.

5. Tähelepanu! Tooted on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks. 
Kasutage juhendite kohaselt. Vältige kokkupuudet silmade ja 
limaskestadega. Lõpetage toote kasutamine, kui esineb nahaärritust, 
tundlikkust, sügelust või punetust. Tooted sisaldavad salitsüülhapet. Ärge 
määrige ärritunud või kahjustunud nahale. Tooteid ei tohiks kasutada lapsed, 
rasedad, isikud, kes põevad aneemiat, Reye sündroomi, kes on allergilised 
salitsülaatide suhtes, põevad diabeeti ja kellel esineb ekseemi. Kaitske toodet 
päikesevalguse ja kõrgete temperatuuride eest. Säilitage originaalpakendis. Hoidke 
lastele kättesaamatus kohas. Tooted on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED

SMOOTH FEET
NIISUTAV JALAKREEM

Niisutab, silendab ja toob kohest 
leevendust väga kuivale nahale.

TOIMEAINED: GREIBIEKSTRAKT, GREIBI 
EETERLIK ÕLI, MESILASVAHA, 
ALLANTOIIN

Maht: 50 ml 
Toote kood: PEP1005
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JALAHOOLDUS PODOLOGIC FITNESS 
ANTIBAKTERIAALNE 
JALAVANNISOOL 
HÕBEDAIOONIDEGA 

Spetsiaalne jalavannisool, mida on 
soovituslik kasutada enne 
podoloogilisi hooldusi või pediküüri 
antibakteriaalse profülaktikana 
eeskätt jalgadele, mis kalduvad 
üleliigselt higistama. 
Soolakristallide, hõbedaioonide ja 
tsinkoksiidi ühend pehmendab 
nahapaksenditega marrasknahka 
ning pakub jalgadele ka 
antibakteriaalset kaitset, vähendab 
higistamist ja ka ebameeldivat 
lõhna. Soolaga vannivesi puhastab 
ja värskendab jalgu, võimaldab 
tõhusalt ja kiirelt eemaldada nii 
konnasilmi ning tüükaid kui ka 
vältida marrasknaha lõhenemist.

TOIMEAINED: SOOLAKRISTALLID, 
HÕBEDAIOONID, TSINKOKSIID, 
INULIIN

Maht: 1400 g  
Toote kood: PFI1000

PODOLOGIC FITNESS 
KAITSESPREI JALGADELE

Jalgade antiseptiline ja 
antibakteriaalne kaitse, eemaldab 
ebameeldiva lõhna ning 
värskendab. Jätab jalad siledaks 
ja õrnaks. Toodet võib 
kasutada hoolduse jooksul või 
selle järgselt.

TOIMEAINED: SENSIDIN DO, 
NANO-TECH HÕBEDA VESI, 
UUREA

Maht: 200 ml 
Toote kood: PFI1005

PODOLOGIC FITNESS 
ANTIBAKTERIAALNE 
JALAKREEM 
HÕBEDAIOONIDEGA

Intensiivse toimega 
professionaalne jalakreem, mida 
on soovituslik kasutada 
aktiivsetel isikutel, kellel on 
probleeme liigselt higistavate 
jalgadega. Toode on mõeldud 
kasutamiseks ka antibakteriaalse 
profülaktikana. Toimeainete 
sünergiline kombinatsioon pakub 
jalgadele tõhusat antibakteriaalset 
kaitset, värskendab ja reguleerib 
higinäärmete intensiivsust. Toode 
muudab jalad pikaks ajaks 
siledaks, pehmeks ja 
värskendatuks.

TOIMEAINED: HÕBEDAIOONID, 
MAARJAS, TSINKOKSIID, 
SALVEIEKSTRAKT

Maht: 500 ml
Toote kood: PFI1001

PODOLOGIC FITNESS
ANTIBAKTERIAALNE HOOLDUS 
JALGADELE

• Higistavate jalgade hooldamiseks.
•  Antibakteriaalne hooldus.

HÕBEDAIOONID – omavad antibakteriaalset ja põletikuvastast mõju.

TSINKOKSIID – reguleerib rasuerituse kogust. Koorib nahka, taastades selle loomuliku pH-taseme. 

SALVEIEKSTRAKT – omab põletikuvastast ja desinfitseerivat toimet.

•  Antiseptiline ja antibakteriaalne kaitse.
•  Ebameeldiva lõhna vähenemine.
• Higinäärmete liigse aktiivsuse vähenemine.
•  Värskendatud jalad.
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PODOLOGIC FITNESS
JALAKOORIJA HÕBEDAIOONIDEGA

Jalakoorija, mida on soovituslik kasutada üleliigsele keratinisatsioonile kalduvate aktiivsete jalgade hooldamiseks. Kasutatakse 
ka antibakteriaalse profülaktikana või preparaadina podoloogiliste hoolduste või pediküüri jaoks. Koorib koheselt ja tõhusalt 
nahapaksenditega marrasknahka, parandab mikrovereringet, suurendades toimeainete imendumist. Koorijal on seenevastased 
ja antibakteriaalsed omadused ning toode eemaldab ka ebameeldivat higilõhna.

TOIMEAINED: SOOLAKRISTALLID, HÕBEDAIOONID, TSINKOKSIID, INULIIN

Maht: 650 g 
Toote kood: PFI1003

PODOLOGIC LIPID SYSTEM 
KREEMJAS SEGU NAHAPAKSENDITELE

Professionaalne toode, mis koosneb 
toimeainetest, millel on tugevalt kattev, 
niisutav ja taastav toime. Soovituslikult 
väga kuiva ja kareda nahaga jalgadele, 
millel on soodumus liigseks 
keratinisatsiooniks. Toote tõhus ja kiire 
toime keskendub kahjustunud marrasknaha 
ülesehitamisele ning taastamisele. Toode 
tugevdab ja kaitseb nahka liigse kuivamise 
eest. Kõrge uurea sisalduse tõttu vähendab 
nii marrasknaha nahapaksendeid kui ka 
ennetab nende taasteket. Sobilik 
diabeetikutele.

TOIMEAINED: UUREA (30%), MULTIOILS 
COMPLEX, SKIN SMOOTH SYSTEM, 
LOODUSLIKUD ROSMARIINI JA MÄNNI 
EETERLIKUD ÕLID

Maht: 500 ml 
Toote kood: PLS1001

PODOLOGIC LIPID SYSTEM 
HÜPOALLERGEENNE SALV 
LÕHENENUD JALGADELE

Professionaalne ja spetsiaalne lipiidsalv, 
mida on soovituslik kasutada kuivade 
ning lõhenenud jalgade puhul. Tootes 
sisalduv lanoliin kiirendab paranemist, 
leevendab kui ka toetab õiget taastumist. 
Pehmendab ja silendab tõhusalt 
marrasknahka, taastab elastsuse ning 
kaitseb jalgade nahka edaspidise 
lõhenemise eest. Salv on sobilik ka 
karedatele ja lõhenenud kätele, 
küünarnukkidele ning põlvedele. Toodet 
võib kasutada diabeetiliste jalgade 
profülaktikaks.

TOIMEAINED: HÜPOALLERGEENNE 
LANOLIIN, F-VITAMIIN, RAPSIÕLI, 
ALLANTOIIN

Maht: 75 ml 
Toote kood: PLS1002

PODOLOGIC LIPID SYSTEM
KAITSEV JALAHOOLDUS

• Jalad, mille nahk on väga kuiv, kare ja kahjustunud ning millel on soodumus 
nahapaksendite tekkimiseks.

• Soovituslik diabeeti põdevatele inimestele.

UUREA – silendav ja aitab säilitada õiget hüdratsioonitaset.
ALLANTOIIN – silendab, puhastab ja ühlustab nahatooni jalgadel.
F-VITAMIIN – aitab ehitada üles naha lipiidkihti, tugevdab selle kaitsvaid omadusi. Aitab säilitada nahas vett ja takistab 
vananemisprotsesside toimumist.

•  Libedam nahk õli abil.
•  Niisutatud nahk.
•  Siledam nahk.
•  Nahapaksendite tekkimise ennetamine.
•  Kiirem taastamisprotsess.
•  Marrasknaha tugevnenud hüdrolipiidkiht.

NÄIDUSTUSED

TOIMEAINED

TULEMUSED



  

PODOLOGIC HERBAL
JALAKOORIJA

Koorija, mis on spetsiaalselt mõeldud väga 
kuivale nahale. Valmistab jalad ideaalselt ette 
podoloogilise hoolduse või pediküüri jaoks. 
Koorib tõhusalt nahapaksenditega marrasknahka, 
silendab ja parandab mikrovereringet, suurendab 
järgnevalt peale kantud toodete toimeainete 
imendumist. Koorijas sisalduvatel eeterlikel õlidel 
on põletikuvastased ja antibakteriaalsed 
omadused.

TOIMEAINED: LOODUSLIKUD EUKALÜPTI 
JA MÄNNI EETERLIKUD ÕLID, NISUIDU 
EKSTRAKT, PIIMHAPE

Maht: 500 ml 
Toote kood: PHF1003

PODOLOGIC HERBAL
INTENSIIVSELT PEHMENDAV JALAVAHT  
Toode, mis on spetsiaalselt mõeldud liigsete 
nahapaksenditega jalgadele ja ka enne 
podoloogilist hooldust või pediküüri. Tänu 
kõrgele uurea kontsentratsioonile (30%) 
pehmendab vaht tõhusalt nahapaksenditega 
marrasknahka ja hõlbustab konnasilmade ning 
tüügaste eemaldamist. Lisaks toniseerivad 
ja värskendavad jalgu tootes olevad 
toimeained, mis valmistavad jalad ette 
järgnevateks hooldusteks.  
TOIMEAINED: UUREA (30%), BIOVÄÄVEL, 
SALVEIEKSTRAKT, INULIIN 
Maht: 165 ml 
Toote kood: PHF1001

PODOLOGIC HERBAL 
PEHMENDAVAD JALAVANNIPÄRLID

Õrnade jalavannipärlite kasutamine on 
soovituslik enne podoloogilist hooldust või 
pediküüri, eriti väga kuiva ja tundliku naha 
korral. Toode puhastab ja pehmendab tõhusalt 
nahapaksenditega marrasknahka ning muudab 
konnasilmade ja tüügaste eemaldamise 
lihtsamaks. Tootes olevad toimeained 
värskendavad, vähendavad liigset higistamist ja 
ebameeldivat lõhna.

TOIMEAINED: UUREA, LOODUSLIK 
EUKALÜPTI EETERLIK ÕLI, SALVEIEKSTRAKT

Maht: 800 g 
Toote kood: PHF1002

PODOLOGIC HERBAL
TAASTAV JALAKREEM

Professionaalne jalakreem väga kuivale nahale. 
Katab naha optimaalselt ja niisutab sügavuti, 
kreemis sisalduvad toimeained taastavad, 
kiirendavad uuenemist ning leevendavad 
tõhusalt nahaärritust. Jalad muutuvad õrnadeks 
ja siledateks ning on tervisliku välimusega.

TOIMEAINE: UUREA (10%), ALLANTOIIN, 
BISABOLOOL, E-VITAMIIN, LOODUSLIK 
LAVENDLI EETERLIK ÕLI

Maht: 500 ml 
Toote kood: PHF1004
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JALAHOOLDUS

PODOLOGIC HERBAL
TAASTAV JALAHOOLDUS

• Kuiv ja dehüdreeritud nahk, mis kipub lõhenema. 

UUREA – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab toimeainete penetratsiooni. Aitab säilitada õiget niiskustaset. 
ALLANTOIIN – niisutab ja rahustab. Sellel on taastav ja põletikuvastane toime.
BISABOLOOL – rahustava ja põletikuvastase mõjuga toimeaine.

•  Nahapaksenditega marrasknaha pehmenemine.
•  Nahapaksendite ja konnasilmade kergem eemaldamine.
• Värskendatud jalad ja jalad on valmis järgmiste hoolduste teostamiseks.
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